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الــمـقـــدمـــة

    احلمد هلل الذي رفع هذه اللغة وأعىل شأنـها، حيث أنزل بـها خري كتبه وأفضلها، والصالة والسالم عىل 
أفضل األنبياء وخاتم املرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 

أما بعد ...

م لزمالئنا املعلمني و املعلامت و أبنائنا التالميذ و التلميذات هذه الطبعة املطّورة من كتاب  فيرسنا أن نقدِّ
قواعد اللغة العربية للصف اخلامس االبتدائي.

حيث تّم تطويره لالرتقاء  باملقررات الدراسية إىل املستوى الذي تتحقق من خالله األهداف الرتبوية والتعليمية 
وفق سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية.

لذا قام فريق التطوير بإعادة النظر يف كتب قواعد اللغة العربية للمـرحلة االبتدائية و االستفادة من :
ـ نتائج التقارير امليدانية حول وضع مقررات قواعد اللغة العربية.

ـ مقررات قواعد اللغة العربية اخلاصة بوزارة املعارف سابًقا.
ـ كتب اللغة العربية للمرحلة االبتدائية يف بعض دول اخلليج العريب والدول العربية األخرى.

             نـهـج التطـويـر :

َنَحْونا يف إعداد هذا الكتاب منحى علميا  ُيعني التالميذ عىل فهم اللغة وسالمة استعامهلا وحتقيًقا هلذا اهلدف 
راعينا األسس اآلتية :

-1 املوازنة بني موضوعات الكتاب واخلطة الدراسية املحددة للمـادة. 
-2 تبسيط املسائل النحوية واالقتصار من املوضوعات عىل ما يدركه التالميذ والتلميذات وحيتاجون إليه يف هذه املرحلة.

-3 حتديد بعض األهداف السلوكية املتوقع حتقيقها من كلِّ درس وتركنا للمعلم واملعلمة استكامهلا.
-4 التنويع يف عرض الدروس بام يتالءم مع املفاهيم الواردة فيها، فمثاًل :

  أ- املفاهيم التي ترتبط بأنامط لغوية سبق التدرب عليها عرضت من خالل صور متنوعة يتبعها نص
أديب يدعم املفهوم مما حيفز التالميذ عىل التعلم الذايت والتفاعل مع اخلربة املقّدمة بصورة متكاملة.

ب- املفاهيم النحوية اجلديدة ُاعتمد يف عرضها عىل استنباط القواعد النحوية من قطع هادفة أو من أمثلة 
ذات معنى اقتضتها طبيعة القاعدة.

ج- املفاهيم التي درست يف موضوعات متفرقة عرضت من خالل أنشطة يشارك التالميذ والتلميذات 
يف حلها للتوصل إىل القاعدة.

و من هنا يتوجب تفعيل دور التالميذ والتلميذات يف الدرس، بحيث يقوم كل منهم بألوان من النشاط 



من ُمالحظ إىل ُمقارن إىل ُمستنتِج إىل مكتِشف للقاعدة بإرشاف من املعلم واملعلمة.
-5 اختيار نصوص أدبية،  تنطـوي عىل مضامني إجيابية حتمل قياًم إسالميًة وزاًدا لغويا وفكريا يفيد التالميذ 

والتلميذات ويربطهم ببيئتهم، مع األخذ بعني االعتبار مناسبتها لسنهم ومرحلتهم.
-6 ُعمد إىل إخـراج بعض القاعدات النحوية بشكل جذاب يرتبط ارتباطًا وثيقًا باملفاهيم واملبادئ مما يركز 

و يؤكد انطباعها يف أذهان التالميذ والتلميذات.
التالميذ  فيها  ُيقّوم  وال   ، وتلميذاهتم  وتالميذهم  واملعلامت  املعلمني  ُتعني  بفوائد  الدروس  بعض  تزويد   7-

والتلميذات. 
-8 إتباع كل درس بتدريبات منوعة مشوقٍة تقيس أهدافًا خمتلفة ، وُتعني عىل ممارسة اللغة بصورة صحيحة، 
مع التدرج فيها من السهل إىل ما حيتاج  إىل  التفكري والتأمل املالئم ملستوى التالميذ والتلميذات ، كام 
أجيـب عن بعضها حتى تكون مثااًل  حُيتذى، واختريت نشاطات لغوية وألعاب تعليمية تربوية حتول 
الصف إىل مرتع تطيب فيه نفوس التالميذ والتلميذات وتتفتح عقوهلم وتنمو قدراهتم يف جو من التعلم 

املمزوج بالتعاون واملرح.
-9 مجع القواعد النحوية املرتبطة ببعضها حتت عنوان )قواعد تعلمتها ولن أنساها(، وإتباعها بتدريبات 

زة.  ُمعزِّ
-10 ختصيص مسـاحات إلجابة التالميذ والتلميذات عن التدريبات وبذلك ُيغني الكتاب عن استخدامهم  

لدفاتر خاصة بالواجبات.
     هـذا هو منهج الكتاب )تعليم القواعد بأعىل درجة من اإلتقان والتشويق(.

     
  فـريـق التطـويـر
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املقدمـة                                      

تعزيز ما سبق دراسته يف الصف الرابع 

عالمات تأنيث االسم
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مجع التكسري

تدريبات عامة عىل االسم

إعراب املبتدأ واخلرب باحلركات واحلروف

أخترب معلومايت

الفهــرس وتوزيع املقــرر

الصفحةاألسابيـع املــــوضــــوع م

األول  

الثاين

الثالث  

الرابع

اخلامس و السادس

السابع و الثامن

التاسع و العارش

احلادي عرش و الثاين عرش

الثالث عرش 

الرابع عرش

اخلامس عرش

1

2

3

4

5

6
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9

10

11
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7
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46

63

81

99

113

124
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فِّ الرَّابِِع تَْعزِيُز َما َسَبَق دِراَسُتُه في الصَّ

الكالُم املفيُد )اجلملُة املفيدُة( :

هو مـا يتكوُن ِمْن َكِلمتنِي أو أكثَر،  وَلـُه معنى مفيٌد.

والكلمُة ثالثـُة أنـواع :

اسـٌم   :  وهو ُكلُّ كلمٍة ُيسمى ِبا يشٌء .

فعـٌل   :  وهو ُكلُّ كلمٍة تدلُّ عىل فعِل يشء.

حرٌف  :  وهو ُكلُّ كلمٍة ال يظهُر معَناَها إال َمَع غرِيها.

ُ نوع الكلمِة التي حتتها خط  : َأقرُأ اجلمَل املفيدَة التاليَة،  ُثمَّ ُأَبينِّ
-1 اخلطُّ اجلميُل َيرُسُّ النفَس.                       ........................ ، ............................
-2 َيْسعُد الوطُن بأبنائِه املخلِصني.           ........................ ، ............................

-3 حافِظي عىل مجاِل مدينتِك.              ........................ ، ............................
-4 أنواُع اخلطِّ اهلنديّس ثالثٌة  :               ........................ ، ............................

      ُمستقيٌم، وُمنكرٌس، وُمْنَحٍن.                  ........................ ، ............................

تَــْدرِيـٌب
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تَــْدرِيـٌب

ُلْعَبة  ـ  َقَلم  ـ  َحِليمة  ـ  َهَلَلة  ـ  ُشَجاع  ـ  ِدْيَنار.

ُأَصننُِّف األسامَء السابقَة بَِوْضِعها يف مكاِنا املناسِب :

املـؤنثاملـذكـر
..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

االسُم نوعان  :

ُمَذكـٌر  :  وهو كلُّ ما دلَّ عىل َذَكٍر من إنساٍن أو حيواٍن، أو ما ُأِشرَي إليه ِبَذا.

ِذه. رَي إِليه ِبَ ُمَؤنٌَّث   :  و هو كلُّ ما دلَّ عىل ُأنثى من إنساٍن أو حيواٍن، أو ما ُأِشِ

الفعُل من حيُث الزمِن ثالثُة أنواٍع  :
الفعـُل املاض  :  هو ما َدلَّ عىل حدوِث عمٍل يف الزمِن املاِض.

الفعُل امْلَُضارُع  :  هو ما َدلَّ عىل حدوِث عمٍل يف الزمِن احلارِضأواملستقبل.
فـعـُل اأَلْمــِر   :  هو ما َدلَّ عىل َطَلِب َعَمٍل يف املستقَبِل.
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تَــْدرِيـٌب

ُ نوَع ُكلنِّ فعٍل حتته خطٌّ : َأقرُأ اآلياِت التاليَة ، ُثمَّ ُأبينِّ

-1 قال تعاىل :}                                                                             { سورة طه.

-2 قال تعاىل :}

   

-3قال تعاىل  :}                                                                       { سورة األعىل.

-4 قال تعاىل  :}                                          { سورة الرشح.

اجلملـُة نوعـان  :
مجلـٌة اسميـٌة  :  و هي التي َتْبَدُأ باسٍم.
مجلـٌة فعليـٌة   :  و هي التي َتْبَدُأ بفعٍل.

{ سورة النرص.
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تَــْدرِيـٌب

ُأميُز اجلملَة االسميَة ِمن بي اجلمل اآلتية،  ثم أكتبها بي القوسي  :
غريَة بالغرق. -1 هيدد البحُر اهلائُج السفَن الصَّ

-2 كتاُب القواعِد مفيٌد.
َد امللُك عبدالعزيِز-رمحه اهلل- اململكَة عاَم 1351هـ. -3 وحَّ

-4 افعِل اخلرَي كي تعيَش سعيًدا.
اجلملة االسمية  )...............................................................(

تَــْدرِيـٌب

ُأمينُِّز اجلملَة الفعليَة ِمْن بِي اجلَمِل اآلتيِة،  ُثّم َأْكُتُبها بَي الَقْوَسْيِ  :
-1 خالُد بُن الوليِد قائٌد إسالميٌّ َمْشُهوٌر.

-2  األمُّ ِهَي املدرسُة اأُلوىَل.          
-3  الكتاُب ُيْؤنُِس قارَئه.               

مُت العالماِت األصليَة لإلعراِب.  -4 تعلَّ
اجلملة الفعلية   )...............................................................(

ُن من : ُمْبَتَدأ وَخـرَبٍ. ُة َتَتَكوَّ اجلملُة االسميَّ
املبتدُأ   :  هو االسُم الذي ُتبدُأ به اجُلْمَلة.

ا َمْرُفوَعان. رِبُ عن املبتدأِ، ويفيُد معه َمْعنًى تاما وِكاَلُهَ اخلبـُر  :  هو االسُم الذي ُيْ
ُن من : ِفْعٍل و َفاِعٍل. ُة تتكوَّ اجلملُة الفعليَّ

الفاعُل  :  اسٌم يدلُّ عىل َمن َفَعَل الِفْعَل،  وَيُكوُن مرُفوعًا.
ـُة :  َعاَلمٌة أْصِلّيٌة للّرْفِع. مَّ الضَّ
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تَــْدرِيـٌب

تَــْدرِيـٌب

ْكِل: ٍة، وأضبُِطُهام بالشَّ ْيِ حتَت اخلرِب يف ُكلنِّ ُجلٍة اسميَّ َأضُع خطا حتَت املبتدأِ،وَخطَّ

-1 الَشاِطئ َنِظيف.                                                         -2 الفواكه غنيَّة بالفيتاميناِت.

-3 َشهر رمضاَن َموِسم اخلرياِت.

َأضُع خطا حتَت الفعِل،وخطي حتَت الفاعِل يف كلنِّ ُجلٍة ِفْعِلّيٍة،َو َأْضبُِط اْلَفاِعَل.

. َم اإِلسالم املرأَةَ -1 َيَتَضاَءُل الرشَّ أماَم اخلري.                                           2  - كرَّ

َفاِء. َفَق األصدقاء عىل الُودِّ والصَّ                                      -3 اتَّ

املفعوُل به : هو ُكلُّ اسٍم َوَقَع عليِه ِفْعُل الفاِعِل،و َيكوُن منصوًبا.

الفتـحـُة   : َعالمٌة أْصليٌة لِلنَّْصب.

تَــْدرِيـٌب

ْكِل  : َم أْضبُِطُه بالشَّ َأضُع خطا حتَت املفعول به فيام يأيت، ثُّ
ياِء. ْفِء و الضِّ مُس األرض بالدِّ -1 َتـُمدُّ الشَّ

حيفة اليوميَّة. ائُح املْتَحف اْلَوَطنيَّ .                           -3 َقَرَأ الوالُد الصَّ -2 زاَر السَّ
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: يِف، َعىَل،َعْن، ِمْن، إىِل، بِـ)الباء( لِـ )الالم(. ِمْن حروِف اجلرِّ
االسُم املسبوُق بحرٍف من ُحُروِف اجلرِّ يكوُن جمروًرا.

. ٌة لِْلَجرِّ الكرسُة عالمٌة َأْصِليَّ

تَــْدرِيـٌب

أضُع حرَف َجرٍّ ُمناسٍب يف املكاِن اخلايل،  ُثمَّ َأضبُط االسَم املجروَر بعَدُه  :
رْب. -1 املؤمُن يستعنُي عىل املصائِب ......... الصَّ

ديق. ......... الصَّ ي يعرُف العدوَّ -2 العاقُل هو الذَّ
ْل ......... اهلل.    -3 اِعزْم أمَرَك،  ُثمَّ توكَّ

-4 مجاعُة الربِّ تدُعو......... اخلري.
المُة، و......... الَعَجلة النَّدامُة. -5 يف التَّأيِن السَّ
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   الوالِدان حنونان.                                                    أبدَع البناؤون.
. .......................................1-                                                . .......................................1-
. .......................................2-                               . .......................................2-
. .......................................3-                               . .......................................3-

تَـدريـبـاٌت َشـاِمـلَـٌة و ُمـَنـوََّعـٌة 

ُمَبْعَثَرٌة،   َبَكِة كلامٌت  الشَّ يف 

َكِلَمَتنْيِ  ُكلِّ  بنَي  الرْبَط  ُأحاوُل 

 ، ٍة ْسِميَّ ا ٍل  مُجَ ثالَث  َن  أُلَكوِّ

ٍة. ٍل ِفْعِليَّ وثالَث مُجَ

دان
وال

ال
ك

سان
ل

دل
عا

أبدع
مفيدة

ابرون
ُصْنالصَّ

يفوز

حنونان

الكتب
البناؤون

احلاكم

جح
نا ابُر

ـمث
ال

هيطل

الـمطر

1

اجلَمُل الِفعلّيُة اجلَمُل االسمّيُة  
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ُق َما بَي القوسي  :                                                                                       ُأحقنِّ

ُل الفعَلَ املاِض إىِل ِفعٍل ُمضاِرٍعٍ ُمناِسٍب لُكلنِّ ُجلة(  )ُأَحونِّ
-2 االعتامُد عىل النَّفِس أمٌر مرغوٌب.

       )أطلُب من أخي أْن يعتمَد َعىَل نفِسِه،  باستخداِم فعِل األمر(.
نوعـه : ............................   -3 ........................... اجلندُي عن وطنِه. 

     )أضُع فعاًل ُمناسبًا، ُثمَّ ُأَبينِّ نوَعه(
نوعـه : ............................   ُن .....................  بِاألخالِق احلميدِة.  -4 تتزيَّ

              )  أضُع اساًم  مناسبًا،  ُثمَّ ُأَبينِّ َأُهَو مذكٌر أم ُمؤنٌث (

ُ املوقَع اإلعرابـيَّ لُِكلٍّ منها  : نِة،و ُأَبينِّ َأْضبُِط َأَواِخَر الكلامِت امللوَّ

   ................................... -1 جتر اخليول العرباِت. 
  ................................... -2 املسلُم رفيق بامْلحَتاِجني. 
  ................................... يطان عدوٌّ لإِلنساِن.  -3 الشَّ

             ................................... -4 ُتستخرُج املعادُن من باطن األرض. 
  ................................... يعِة اإلسالمية.  -5 ُتطبُِّق اململكُة أحكام الرشَّ

املوقـع اإلعـرابـي

مَع زمياليِت يف املدرسِة.

أخي َوُأختي يف ترتيِب الُغرفِة.
-1      َتعاوَن 

2

3
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الثِة  انيِة فاِعاًل،و يف الثَّ أضُع ُكلَّ كلمٍة يف ثالِث ُجٍل ُمفيدٍة ، بحيُث تكوُن يف اأُلوىَل ُمبتدًأ، و يف الثَّ
َمْفُعواًل بِه.

.................................................................................

ـم
عـل

املـ

.................................................................................

.................................................................................

مبتدأ

فاعـل

مفعول بـه

ـرة
هـ

الز

.................................................................................

.................................................................................

مبتدأ

فاعـل

مفعول بـه

4
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َكَتَب  ُهناك  ومن  اجلميلِة،  َواِطِئ  الشَّ ذاِت  الُبْلداِن  َأَحِد  يف  لالْصِطياِف  ُأرستِه  مع  خالٌد  َساَفَر   
رسالًة إىل صديِقِه هشاٍم،  َقاَل فيها  :

التَّدريُب الثَّانِي 

الُم عليكم ورمحُة اهللِ وبركاُته. أِخي ِهَشام ... السَّ
   ليَتَك ُكْنَت مِعي يف اْلـَمِصيِف.

اْلـّجو مجيل، والنسيُم َعليٌل، والبحُر هادٌئ، واألمواُج
اطِئ. ُ عىل الشَّ  تتكرسَّ

َركْبُت باألمِس زورًقا مع َأيِب، وَساَر الزورق َيَتَهاَدى بِنا عىل 
حوَل  يرتاقُص  والسمكُ  ُف،  دِّ جُيَ ُح  واملـالَّ اْلـاَمء،  صفحِة 

الزْوَرِق.
ْغ َتـحيايِت إىل األصدقاِء، وُقْل هلم سوَف َأعوُد   يا هشاُم ... بلِّ

 قريًبا إِْن شاَء اهلُل. 
                                                   والسالُم عليكم ورمحُة اهلل وبركاُته

           َأخوَك خـالٌد.
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أ( َأقرُأ الرسالَة، ثم أجيُب  :
نَّى خالٌد وجوَد صديِقِه معُه يف املصيِف؟ - ملاذا َتـَمَ

- بَِم َبَدَأ خالٌد رسالَتُه ؟ و بَِم َخَتَمَها ؟

ب( َأستخـِرُج من الرسـالـِة  :
ٌة . ........................................................................................... - مجلًة اسميًة،وُأخرى ِفعليَّ

- ثالثَة أسامٍء جمرورِة بحروِف جرٍّ خمتلفٍة ................... ، ....................... ، .......................

ج( )ُقْل لألصدقاِء سوف أعوُد قريبًا إن شاَء اهلُل(
ُ نوَع كلِّ فعل. - يف هذِه العبارِة ثالثُة أفعاٍل ، أستخِرُجها ثم ُأبنيِّ

)...................،.................(           )...................،.................(        )...................،.................(

د( )َساَفَر خالٌد مع أرستِِه،وَكَتَب رسالًة َيِصُف فيها رحلَتُه(
- َأَضُع اساًم مؤنثًا بداًل ِمن )خالد( و ُأعيُد كتابَة اجلملِة صحيحًة. 

) ....................................................................................................................................... ( 
ُف املالح. دِّ ف.                                          جُيَ دِّ هـ(  املالح جُيَ

َأُعِرُب كلمَة ) املالح ( يف كلنِّ جلٍة.  
.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

و(  َأضبُِط ما حتَتُه خطٌّ يف الرسالِة.
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مـاُء زَْمـزَم

رْت  َة حُيِبُّ َأْن يرَشَب ِمن ماِء َزْمَزَم،وَزْمَزُم ِهي البئُر الَّتي تفجَّ ُكلُّ ُمْسلٍم يزوُر مكَّ
ُه هاجر ماء،  الُم، َوُهو طفٌل رضيٌع، حنَي عطَش َومَلْ جتْد أمُّ عنَد قدَمْي إِسامعيَل عليِه السَّ
اُر مكَة يرشُبون منها َعىَل  الُم منِها، وال زاَل ُزوَّ ففجرَّ اهلُل البئَر، َفرِشَب إسامعيُل عليِه السَّ

ماِن. ُطوِل الزَّ
يبُِّون  الطَّ منُه  َيرَتوي  طيٌِّب،   ماَءها  ألنَّ  )طيبُة(؛  أسامئِها  فِمن  كثريٌة،   زمزَم  أسامُء 

ها عنٌي يرشُب منها األبراُر. َـّ يبِّاُت،  َوكذلَِك )َبّرُة(؛ ألن والطَّ

التَّدريُب الثَّالِث

أ(  َأقرُأ القطعَة َو ُأجيُب عامَّ يأيت  :
- مِلَاذا حُيبُّ ُكلُّ مسلٍم أْن يرشَب من ماِء زمزَم؟

ة ( ؟ يْت زمزُم ) َبرَّ - مِلَاذا ُسمِّ
ة  -    إِسامعيل - ِطْفل          ُمسِلم  -   هاَجر  -   مكَّ

ابقِة. ب( ُأحيُط بِدائرٍة ُكلَّ اسٍم مذّكٍر ِمن األسامِء السَّ
كل. ج( )مل جتْد هاَجر ماء(   أضبُط ما حتته خطٌّ بِالشَّ

د( )أسامء زمزم كثرية(  َأضُع خطا حتت املبتدأ وخطي حتت اخلرب.
ُ البئَر ( أرِسـُم خـطا حتـت الفـعل وخـطـي حتـت الفاعـِل، ُثـمَّ أبينِّـُن نـوع  َر اهللَّ هـ( )َفجَّ

      الفـعـل ..................................................
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الدرس األول  :  عالمات تـأنيـث االسم

َهيَّا ناُلحُظ :

 مسطرة
......................

فاطمه           طويلة
............................

بطة       تفاحة

 برشى
 أفعى         الكربى
............................
               الوسطى

        كمثرى
................

 هيفاء
ببغاء        صحراء
............................

بازالء       بيضاء
......................

مريم
أرض ...................
................... نفس

       منــال  
         ِرجل

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة ـ بإذن اهلل ـ أن :
- يذكرا عالمات تأنيث االسم.                              - يعينا األسامء املؤنثة بال عالمة تأنيث.                                    -يمثال ألسامء مؤنثة يف مجل تامة.

نـــوفأسمــاءليلـىنـــورة
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ِمُلها ُكلُّ فتاٍة. سِم وُأالِحُظ اأَلْسامَء التي حَتْ َأْنُظُر إىل الرَّ
َثٌة (.  رٌة ؟                                          )ُمَؤنَّ س- َأُمَؤنَّثٌة هذِه األسامُء أم ُمَذكَّ
كة(.  ِمُلها ُنوَرُة ؟                         )ُختَِمْت بَِتاٍء َمْرُبوطٍة ُمتحرِّ س- بَِم ُختَِمِت اأَلْسامُء التي حَتْ

ِمُلها َليىل؟ س-  بَِم ُختَِمِت اأَلْسامُء التي حَتْ
ى األلَف املقصورَة(.                                                                                                                )ُختَِمْت بَِألٍف مسبوقٍة بِفتحٍة ُتَسمَّ

ِمُلها َأسامُء؟ س-  بَِم ُختَِمِت اأَلْسامُء التي حَتْ
ى األلَف املمدودة(.                                                                                                           )ُختَِمْت بَِألِف َمدٍّ َبْعَدَها هزٌة ُتَسمَّ
س- َماذا ُتسمى )التاُء املربوطُة املتحركة، األلُف املَْقصورة، األلُف املمُدودة( يف آخِر تلَك األسامِء؟ 

ى َعالماِت َتْأنيِث االسِم(.                                                                                                                )ُتَسمَّ

ُمناقشًةٌ واستنتاٌجً

ُل األسامَء التي حَتمُلها )نوف(. - أتأمَّ
أنيِث السابقة ؟                       ) ال (  س - َهْل ُختِمْت بِإْحدى عالماِت التَّ

بعُض األسامِء املؤنَّثِة ختلو من عالماِت التأنيِث.

ثُة َتْنَتِهي بإحدى عالماِت التَّأنِْيث : - اأَلْسامُء امُلَؤنَّ

أنيِث املْمدودة(. أنيِث املْقُصورة، ألُف التَّ أنِيِث املَتَحِركة، ألُف التَّ     )تاُء التَّ



21

َهـيَّا نـقـرأ:

- قرأْت نورُة و ليىل وأسامُء ونوُف موضوًعا عْن حديقِة احليواِن جاء فيِه:

)1( الرقطاء : حّية سوداء يشوُبا نقط بيضاء ، أو حّية بيضاء يشوَبا نقط سوداء .

ويلة ، التي  َقامتِها وَرَقبُتها الطَّ انتِباَهها ارتفاُع  َلَفَت  رافِة ، حيُث  وكاَن هلنٍد وقفٌة عنَد الزَّ
جرِة العاليِة ، فتأكُل ِمْن َأغصاِنا وَأوراِقها اخلرضاء. ها إىل الشَّ َتدُّ

ا بعيًدا حتى يتمكن فُمها ِمَن الوصوِل  رافِة ِعندَما ترشُب ، فهي تفِرد َيَدهْيَ  َكاَم أدهشْتها هيَأُة الزَّ
َدْت :  سبحاَن اهلل ! سبحاَن اهلل ! وتنَّْت يف تلك اللحظِة لو  إىل املاِء... فام كاَن منها إال أْن ردَّ

َأنَّ صديَقتيَها آالَء وسعاَد كانتا معها.

هنٌد  زارْت  املاض  اأُلْسبوِع  آخِر  يف 
ْغرى  حـديـقَة احليواِن َمَع َخاهِلا وابنتِه الصُّ

َسْلمى.

َقًة،  مُس ُمرْشِ كاَن اجلوُّ َصْحًوا ، والشَّ
اْستطاَع اجلميُع ُمَشاَهَدَة حيواناٍتٍ خمتلفٍة 
والنَّرُس  والنَّعامُة  رافُة  والزَّ األسُد   : ِمنها 

قطاء)1(. واحلبارى واحلّيُة الرَّ

)يف املوضوع السابق أسامٌء مؤنثٌة ملونٌة ، أساِعُد ُكاّلً ِمْن نورَة وليىل وأسامَء 
ونوَف يف انتقاِء اسمني ينتميان لنفِس املجموعِة التي حتمُلها ُكلُّ واحدٍة منهن(. 

ن األسامء(. )أرجُع إىل الصورة يف أول الدرس وأدونِّ

َهـيَّا نُصنِّف :
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)ة( دانة يف آخِر االسمالتاُء املتحركِة 

ألُف التأنيِث 

املقصورةِ )ى( 

 التأنيِث حلوى 
ألُف

املمدودةِ )اء( 

محراء

الَقــاعــَدة :

أنيِث الثالث.  وهناَك أسامٌء مؤنثٌة ختلو مْن أيِّ عالمٍة ِمْن عالماِت التَّ

ُتكتُب األلُف املقصورُة بصورِة الياِء مثل : أروى ، الـُمْثىَل.
وقد تكتب بصورة األلف مثل : الُعلَيا ، الُدْنَيا.

تَــْدرِيـباٌت

َأَضُع ُكلَّ اسٍم ُمؤنٍَّث يف املكاِن املناسِب له :
َبْيَضٌة - َشْقراء -  َدار- َنجوى - َغْيداء - َهاَلة - َفَرس - َنْعَجة - ُحْبىل - َزينب.

1

عالماُت تأْنِيِث االسِم ثالٌث :
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أنيِث : ُ عالمَة التَّ َأستخرُج ُكلَّ اسٍم ُمَؤنٍَّث ، ُثم ُأبينِّ

-1 قال تعاىل : }                                                                         {)1(   .............   ...................

-2 قال تعاىل : }                                                     {)2(                ............  ....................

)1( سورة العنكبوت آية )45(.
)2( سورة الضحى آية )4(.

تاء
التأنيث

األلف

املمدودة

بدون عالمة

     األلف
املقصورة

عالمـة التأنيث االسم

2

-3 تلّقى أِخي ُبرشى نجاِحه.                                                                ......................      ...............................

-4 عاصمُة اليمِن صنعاُء.                                                                        ......................      ...............................
-5 حُتسُن رشيفُة إىل أقارِبا.                                                                   ......................     ...............................

عالمـة التأنيث االســم
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ُ عالمَة تأنيثِه إْن ُوِجدت : أمأُل الفراَغ باسٍم ُمؤنٍَّث ،وُأبينِّ
-1 انترَص املسلموَن يف ......................................الريموك.
فوِد يف شامِل شبِه جزيرِة العرب. -2 تقُع ..................... النُّ

-3 حترتُم ............................. أختها.

جرُة .................................... -4 الشَّ
لت ......................... احلطَب رماًدا. -5 َحوَّ

أنيِث : أمأُل الفراَغ يف العباراِت اآلتيِة بأسامٍء ُمؤنثٍة خاليٍة من عالماِت التَّ

َدُه بلساٍن بِه ينطُق ، و              ........................ ِبا ُيمسُك ، خلَق الّلـُه اإلنساَن، وزوَّ

ورئٍة ِبا يتنفُس ، و              ................. ِبا يُبرِص، و          ................. ِبا يسمُع ،

 )1(}                                                       {

)1( سورة املؤمنون آية )14(

عالمـة التأنيث
.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

3

4
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ِل ِمْن ُكلنِّ جمموعٍة : َر إىل ُمؤَنٍَّث َكاَم يف املثاِل األوَّ ُل االسَم املذكَّ ُأحونِّ

   . )أ(          1 - َهذا كاتٌِب ُسعوديٌّ
ٌب.                        -2 العامُل ُمدرَّ
بيُب ماهٌر .                 -3 الطَّ

)ب(       -1 الثَّوُب أصفُر.
               -2 الُعشُب أخرُض.

               -3 الِقطُّ أبيُض.

)جـ(      -1 صافحُت األَب األمثَل. 
فُت الدوَر األسفَل.                -2 نظَّ

                     -3 هذا الطرُف األيمُن.

ٌة. ٭ هذِه كاتِبٌة ُسعوِديَّ

٭ الَعاملةُ ......................................

٭ .................................................

٭ الُقبّعُة صفراُء.

٭ الورقُة ......................................

٭ .................................................

صافحُت اأُلمَّ املثىل.

فُت الغرفَة .............................. ٭ نظَّ

٭ هذه اليُد  ......................................

5



26

ُة يف اململكِة خمتلَف جماالِت النَّهضِة القائمِة يف البالِد ، فالرعايُة  حيَّ ُتواِكُب اخِلْدَماُت الصِّ
ائيِة. انيِة والنَّ غرى والدَّ ُة ُمَتاَحٌة لكلِّ مريٍض ومريضٍة يف املدِن الُكربى والصُّ الصحيِّ

واملستشفياُت يف الرياِض وغرِيها من مدِن اململكِة خرُي مثاٍل هلذِه النَّهضِة الُعْظمى، َفْهَي 
اٍت  وُمِعدَّ دقيقٍة  أجهزٍة  عىل  تشتمُل   ، َضْخَمٌة  ِعاَلِجّيٌة  وَمَراِكُز   ، ُمَتَكاِمَلٌة  ٌة  طبِيَّ َساٌت  ُمَؤسَّ
البيضاِء  هِتم  َأرسَّ عىل  وُهْم  املرىض  حُتِيُط  رحيمٍة  وقلوٍب   ، َصٍة  ُمَتَخصِّ اٍت  وِخرْبَ َرٍة  ُمَتَطوِّ

عايِة واحلناِن.  بالرِّ

يُة حَّ النَّْهَضُة الصِّ

أ( َأقرُأ الِقطعَة السابقَة ، ُثمَّ ُأجيب :
حيمِة ؟   -1 َمن املقصوُد بالقلوِب الرَّ

  2 - َأذُكُر ثالثًة ِمْن أبرِز املستشفيات ِ يف اململكة.

ب( َأستخرُج ِمَن القطعِة :
-َثالَثَة أسامٍء مؤنثٍة بعالماِت تأنيٍث خمتلفٍة.  0000000000 ، 0000000000 ، 0000000000

6

ن باألمحر : جـ( ُأعـرُب ما ُلونِّ

إعــرابـهــاالكلـمـة
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ُأمثنُِّل مِلا يأيت يف جٍل مفيدٍة :

ْأنيِث املمُدوَدة.                                   ................................................. -1 اسٍم ُمَؤنٍَّث خمتوٍم بألِف التَّ

-2 اسٍم ُمؤنٍث خمتوٍم بألِف التأنيِث املقصورِة يقُع فاعاًل.    .................................................

-3 اسٍم مؤنٍث يُلو ِمْن عالمِة التأنيِث يقُع مبتدًأ.                 .................................................   

نََشـاٌط لَُغـويٌّ

يُقوم أربعُة تالميَذ ، فيذكر األول ثالثَة أسامٍء مؤنثٍة خمتومٍة بالتاِء.

 و يذكُر الثاين ثالثَة أسامٍء مؤنثٍة خمتومٍة باأللِف املقصورِة.

 و يذكُر الثالُث ثالثَة أسامٍء مؤنثٍة خمتومٍة باأللِف املمدودِة.
 و يذكُر الرابُع ثالثَة أسامٍء مؤنثٍة خاليٍة من عالماِت التأنيث.

7

8

أتسلَّى و أتعلَّم 

ُأْكِمُل احلروَف يف املربعاِت التاليِة وُأالِحُظ أنَّ :
ُن أسامًء خمتومًة بعالمِة تأنيٍث. ٭ املربعاِت اأُلُفِقّيَة ُتَكوِّ

أنِيِث. ُن أسامًء مؤنثًة ختلو ِمْن عالمِة التَّ َة ُتَكوِّ ٭ املربعاِت الَعُموِديَّ

9
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سوِل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ -1 إِحدى زوجاِت الرَّ
       وابنُة عَمر بِن اخلطاِب .

-2 لقُب فاطمَة بنِت رسوِل اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ. 
نِة األكُل باليِد الـ  ..............   -3 من السُّ

فَء. -4 آيٌة يف الكون تنُح األرَض الدِّ
-5 املرأُة الوحيدُة التي ُذِكَر اسُمها يف القرآن.

-6 خلَق اللـُه السمواِت و .............. يف ستِة  أيام.

أفـقـياً

عمــوديـاً
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الدرس الثاني  :  املفردُ واملثنَّى واجلمُع

َهيَّا ناُلحُظ :

َأرسُم خطا حتت االسِم الذي يدلُّ عىل واحٍد، وخطني حتت االسِم الذي يدلُّ عىل اثنني، وثالثَة 
خطوٍط حتت االسِم الذي يدلُّ عىل أكثَر من اثننِي )املذكر منها واملؤنث(. 

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة  ـ بإذن اهلل ـ أن :
ـ يصنفا األسامء املعطاة إىل مفرد و مثنى و جع.              - يأتيا باملفرد و املثنى و اجلمع من أسامء معطاة.

عصفورورداتمهندسان

 هديتانمسطرة  مفتاح

مهندسون

فراشتان

مفاتيح
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َهـيَّا نـقـرأ:

- ُأاَلِحُظ أنَّ َكِلَمَة ................... و................... و................... َدلَّْت عىل واحٍد أو واحدٍة. 
ى مفردًا (  )ُتَسمَّ ى تِْلَك الَكِلامُت ؟                                     س - ماذا ُتَسمَّ

- ُأاَلِحُظ أنَّ َكِلَمَة  ................... و................... و................... دلَّْت عىل اثنني أو اثنتنِي.   
ى مثنى(     )ُتَسمَّ ى تِْلَك الَكِلامُت ؟                                     س - ماذا ُتَسمَّ

- ُأاَلِحُظ أنَّ َكِلَمَة  ................... و................... و...................  دلَّْت عىل أكَثر من اثنني أو اثنتنِي.
ى مجعًا(          )ُتَسمَّ ى تِْلَك الَكِلامُت ؟                                     س - ماذا ُتَسمَّ

ا ِجَبال َكثرية، ِمْن أشهِرها  ينِيَّة، حُتِيُط ِبَ َمُة َعاِصمُة اململكِة الدِّ رَّ ُة امُلكَّ َمكَّ
ور، وَجَبُل َثْور.  َجبالِن َراِسَخاِن، جبُل النُّ

د  ـ ملسو هيلع هللا ىلصـ َقْبَل  ُد فيِه حممَّ وِر، َفِفيه غاُر ِحَراٍء الَِّذي كاَن يَتعبَّ ا َجبُل النُّ أمَّ
ُل َما نزَل ِمن آياِت الُقرآِن الَكريِم. ِة، َوبِِه نزَل عليه َأوَّ ُبوَّ النُّ

بِي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ َمَع َصاِحبه َأيِب  ا جبُل َثْور، َفِفيِه الغاُر الَّذي َأَوى إلْيِه النَّ وأمَّ
اِحباِن إىَِل املِدينِة املنورِة. َبْكٍر  ـ  ـ ِعْنَد اهلِْجَرِة ثالَث لياٍل، َو ِمْنُه َهاَجَر الصَّ

َة َمَع املستقبِلنَي  َويِف املدينِة اِستقبَلُه املَهاجروَن َواملهاجراُت ِمْن َأْهِل َمكَّ

َجَبالَِن لَُهَما تَارِيخ

جبل النـور

جبل ثـور

َحاِب. وِر والرتِّ واملستقبالِت ِمْن َأْهِل املدينِة بِالرسُّ
هَلَا  التي  َأسامِء األماكِن  ِمْن  ِفياَم حِفَظ  َوالَغاَرْين  َواجلَبلنْيِ  املَديَنَتنْيِ  اسَم  اِريُخ  التَّ َلَنا  َحِفَظ  َوقد 

َتاِريٌخ َعريق.
 س - ما عاصمُة اململكة الدينية ؟ 

وِر و جبِل ثوٍر تاريٌخ عريٌق ؟ ِِ س - مِلَ كاَن جلبِل النُّ
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املفرد

املثنى

اجلمع

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

الَقــاعــَدة :

ينقسُم االسُم من حيُث العدِد إىل ثالثِة أقساٍم : 

َهـيَّا نُصنِّف :
 ُأصننُِّف الكلامِت امللونَة الواردَة يف القطعِة السابقِة بحسِب نوعها. 

اجلـمـع املثنـى املفـرد

هو كلُّ اسٍم يدلُّ عىل
أكثر من اثني أو اثنتي.

)ُكـُتـب(

هو كلُّ اسٍم يدلُّ عىل
اثني أو اثنتي.

) ِكتابان (

هو كلُّ اسٍم يدلُّ عىل
واحٍد أو واحدٍة.

)ِكـَتـاب(
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أختاُر االسَم املفرَد املناسَب من احلقيبِة و أضُعه يف الفراِغ : 

-1 سعُد بُن أيب وقاٍص ـ  ـ ............................ معركِة القادسيِة .

-2  املِري يِصُل البلعوَم بِـ ............................   

-3 عىل املائدِة ............................ عنٍب .

-4 ُتْسَتخدُم  ............................  لِقياِس الزاويِة .

تَــْدرِيـباٌت

َأْفتُح حقيبَة املثنى ألختاَر اساًم مناسًبا و أضُعه يف الفراِغ : 

-1 قاَل رسوُل اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : » ......................... مغبوٌن فيهام

حُة و الفراُغ «)1( . كثرٌي مَن النَّاِس الصِّ

-2 يتألُف شعاُر اململكِة من .........................  تعلوها نخلٌة .

ِة.  َم ِمَن األْمالِح املعدنيَّ ي ............................  الدَّ -3ُتَنقِّ

-4 للمغناطيِس  ............................ .

)1( موسوعة احلديث الرشيف ، صحيح البخاري ، كتاب الرقاق برقم 6412.

عنقود

املنقلة
املعدة

قائد

سيفينعمتان
الكليتان قطبان

1

2
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َأختاُر اجلمَع املناسَب من حقيبِة اجلموِع ، و أضُعه يف الفراِغ : 

-1 َتْطَمئِن ......................  بذكِر اهللِ .

دائِد .   -2  َيْصرِبُ ......................  عىل الشَّ

-3 يْرسُم العيُد البسمَة عىل وجوِه ........................                  

ُد ...................................                   -4 ِعْنَد مجِع الكسوِر ُنوحِّ

ُ أمفرٌد هو أم مثنى أْم جٌع : َأضُع ُكلَّ اسٍم مّما يأيت يف املكاِن املناسِب ، ُثمَّ أبينِّ

...................... -1 بالُل بُن رباٍح ـ  ـ ...................... رسوِل اهللِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.   
  ...................... -2 ......................  اجليِش َحِديثٌة .   
...................... عوديِة والبحريِن.  ِقيقتني السُّ -3 يصُل ِجرُس امللِك َفهٍد بنَي ..................... الشَّ
...................... -4 َهَبَطْت ......................  يِف َمطاِر امللِك َخالٍِد بالرياض.   

 ...................... -5 ...................... ُخُلُقهُم األمانُة.   
...................... -6 ...................... حنوناٌت عىَل َأوالِدِهن.   

املقامات

القلوب
املؤمنون

األطفال

البلَدين هات اأُلمَّ الَبائعوَن  ائرتانِ  نالطَّ أْسِلَحةُمؤذنِّ

3

4
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بجمِع  و)دانة(  املفردة،  األسامَء   حتمل  التي  األصداف  بجمِع  )ريم(  ِة  العربيَّ غُة  اللُّ معلمُة  َفْت  كلَّ
اجلمع. عىل  الَة  الدَّ األسامَء  حتمل  التي  األصداف  بجمِع  و)مجانة(  املثناَة،  األسامَء  حتمل  التي  األصداف 

أساعُد كاّلً ِمْنُهنَّ بتلويِن األصداِف اخلاصِة با بحسِب لوِن ثوِبا. 

مستمعون
نجمتان

معلامت

ثعبانحديقتان
رغيف

نورة
موظفان 

أصداف

ريـم

دانــة

جـانـة

5
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َأختاُر من بي األقواِس الكلمَة املناسبَة ، ثم أكُتبها يف الفراِغ يف كلنِّ جلٍة :     
 -1 يف بالِدنا .................... كثريٌة .                                )ُمستشفى - مستشفياِن - مستشفياٌت(    

 -2 الفتاُة املسلمُة .................... للخرِي .                        )حمبٌة - حمبتاِن - حمباٌت (         
 -3 .................... امُلجتِهدوَن حمبوبوَن .                      )التِّلميُذ - التِّلميذاِن - التَّالميُذ( 

 -4 للطائرِة .....................                                             )جناٌح - جناحاِن - أجنحٌة ( 

موِع عىل ِغراِر املثاِل املحلوِل :  َأْمأُل  الفراَغ يف الشُّ

جـمعمـثنىمفـرد 

شـمعـة
...................

...................

...................

قلـم
...................

شـاكـر

شـمعتان
كرسيـان

...................

لعبتـان
...................

...................

...................

 شـموع
...................

صيـادون
...................

...................

مثمـرات
...................

6

7
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نوَعُه مـن حيـُث   ُ ُأبينِّ ثـم   ، فراٍغ  لكـلنِّ  منـاسٍب  اسٍم  ذاكريت عـن  أبحُث يف 
اإلفـراد والتثنيـة واجلمع :

-1...................  متعاوناِن .

-2ُيؤدي .................... مناسَك احلجِّ يف يرٍس وسهولٍة.

مُس َمسكٌن صحيٌّ . -3....................  الذي تْدُخله الشَّ

-4َعْينا الظبي.................... .

-5َنَدمْت .................... عىل إهاهِلا.

هم إينِّ َأعوُذ بك -6أقوُل عند دخوِل اخلالِء : اللَّ

       من اْلـُخبِث و .................... .

نــــوعـــــه
.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

8
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أتسلَّى وأتعلَّم 

هاِت املؤمننَي، ُعِرَفْت بحارسِة القرآِن الكريم، وذلك ألنَّه وقَع عليها اختياُر أيب بكٍر  ِمْن أمَّ
قُة بنَي الصحابِة بعَد  الصديق ـ ـ لُتْجَمَع ُصحُف القرآِن يف منزهِلا، قبل أْن تضيَع ِرَقُعُه املتفرِّ

خصيِة ؟ دِة، فهل عرفت َمْن هذِه الشَّ استشهاِد الكثرييَن من َحَفَظتِه يف حروب الرِّ

- للمساعدة 

ٌن مْن عرشِة حروٍف يف ثالثِة مقاطَع ، فإذا مجعت    اسُمها مكوَّ
5+6+7= مفرد كلمة ) بنات (.

3+1+2=مجع كلمة ) صحيفة (.
8+9+10+4= مفرد كلمة ) ُعمرتان ( .

......................... الشخصية هي : .........................                           .........................  

12345678910

َمـْن هـي

9
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الدرس الثالث :  االسُم املفردُ )1( )إعرابــه(

)أ(

ُأشارُك يف إعراِب األسامِء املفردِة فيام يأيت : 
-1 اْلِعـْلُم َكـْنٌز.

                               مبتدٌأ مرفوٌع و عالمُة رفعـِه الضمُة الظاهرُة عىل آخرِه.

                               خرٌب ....... و عالمُة ...... الضمُة الظاهرُة عىل آخرِه.

-2 تسِقي الفتاُة أزهاَر احلديقِة.

                                فاعٌل مرفوٌع و عالمُة رفعِه الضمُة الظاهرُة عىل آخرِه.

-3 احلجاُب ِسـرٌت و عفاٌف.

                                .............. مرفوٌع و عالمُة رفعِه .............. الظاهرِة عىل آخرِه.

                                .............. مرفوٌع و عالمُة رفعِه .............. الظاهرِة عىل آخرِه.

يُث يف عرينِه فتخاُفه الوحوُش. -4 يزَأُر اللَّ

                                .............. مرفوٌع و عالمُة رفعِه .............. الظاهرِة عىل آخرِه.

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة  ـ بإذن اهلل ـ أن :
- ُيعربَا االسم املفرد يف جل معطاة.

- ينشئا جاًل حتوي أسامء مفردة يف مواقع إعرابية حمددة.
)1( سبق أن ُدِرَس إعراب االسم يف دروس متفرقة يف الصف الرابع جـ2 .

العـلمُ

كـنــٌز

الفتاُة

احلجاُب

ِسـتـٌر

الليثُ
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)ب(

ْبِط كام يف املثاِل األول : ُ سبَب الضَّ ، وُأبينِّ َأضبُط كلَّ اسٍم مفرٍد حتته خطٌّ

-1 ُينرُي اإليامُن القلَب.
- سبُب الضبِط : ألنََّه مفعوٌل به منصوٌب.

-2 حتجُب السحُب الشمس.
................................................................ -

-3 غادَر املسافُر أرض الوطِن.
............................................................... - 

ُيرفُع االسُم املفرُد ، وعالمُة رفعِه الضمُة.

ُينَصُب االسُم املفرُد ، وعالمُة نصبِه الفتحُة.

)جـ(

أضُع بعَد كلنِّ حرِف جرٍّ اساًم مفرًدا مناسًبا ، ثمَّ أضبُطُه بالشكِل :
-1 الوطُن غاٍل عىل النفس .

-2 ختمُت القرآَن الكريـم يف ......................................
-3 فرَح الناجُح بـ ........................................................
-4 استمعُت إىل ..........................................................
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الَقــاعــَدة :

رُّ االسُم املفرُد وعالمُة جره الكرسُة . جُيَ

شارك التلميُذ املعلَم يف اإلعراِب

الضمة 
الفتحة  

الكرسة

يف حالة الرفع

يف حالة النصب

يف حالة اجلر

عالمات إعراب االسم املفرد 
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أِصُل االسَم املفرَد امللون بإعرابِه الصحيِح َعرْبَ ممراِت اخلليِة ، مع االحرتاِس من لسعاِت النحِل.

تَــْدرِيـباٌت

مفعوٌل به منصوٌب 
وعالمُة نصبِه

الفتحُة الظاهرُة 

 تنتقُل النحلة من
زهرة إىل زهرٍة

متتصُّ النحلُة
رحيق األزهاِر

 العسل
غذاٌء و شفاٌء 

اسٌم جمروٌر بـ)ِمْن( 
وعالمـُة جـرِه الكرسُة 

الظاهرُة 

مبتدٌأ مرفوٌع 
وعالمـة رفعِه

الضمُة الظاهرُة 

1
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َأِصُل األشكاَل لَِيَتّكوَن إعراُب الكلامِت املختارِة من اجلمِل التاليِة : 
-1 االجتهاُد أساس النجاح.

-2 حيبُّ الطائُر احلرية.
-3 الياقوت ِمَن األحجاِر الكريمِة.

-4 ينتظُر الَفالح موسَم احلصاِد يف شوٍق و هلفٍة.

أسـاس

 احلـريـة 

الياقـوت

الفـالح

مبتدأ 

فاعـل

خـبـر

مفعول به

مرفوع 

منصوب
وعالمة نصبه الفتحة

وعالمة رفعه الضمة

2
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كِل مع مراعاة املوقِع اإلْعَرايب: أضُع يف الفراِغ اساًم ُمْفرًدا مناسًبا، ُثمَّ أضبُِطه بالشَّ

-1 احلِليُب ..............................................

-2 اْبَتعِدي َعْن  .............................. السوِء .

نو .............................. عىل َرضيِعها . -3 حَتْ

-4 ..............................  ُخْلٌق ذميٌم .

-5 اِْرَتدْت سارُة .............................. جديًدا .

-6 عصرُي اجلزِر .............................. .

ُ عن كلنِّ صورٍة مما يأيت بجملة مفيدة بحيث تشتمل عىل ما بي القوسي : أعربنِّ

............................................................................

) اسم مفرد جمرور (
) اسم مفرد مرفوع (

)اسم مفرد منصوب(
...................................................

3

4
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ُر بَِعرَشاِت اأُللوِف مَن  مَلْ َيْعِرِف اإِلنساُن الكتابة إاِل بعَد بدِء اخلليقِة بزمٍن طويٍل ُيقدَّ
السننِي.

خر  َم الكتابَة، فكاَن ينِحُت رسوَمه َعىل الصَّ و قْد تعلمَّ اإِلنسان الرسَم قبَل َأْن يتعلَّ
وَعىل جداِر الكهِف.

جل َأْن ُيرِبَ أهَلُه َأنَّه ذاهٌب  سُم ُيستخدُم وسيلًة لتوصيِل اخلرِب ، َفإذا أراَد الرَّ َو كاَن الرَّ
جرِة َرُجاًل َو ُرحمًا و غزااًل. ُه َيرسُم َعىل جذِع الشَّ للصيد  َفإِنَّ

ابقَة، ُثمَّ أجيُب :  أ ( أقرُأ القطعَة السَّ
سَم ؟ َم اإِلنساُن أواًل، الكتابَة َأِم الرَّ ـهام تعلَّ ُـّ   - َأي

سِم يف توصيِل اخلرب، فاَم ِهي الوسائُل الَّتي يستخدُمها  - إَِذا كاَن اإِلنساُن قدياًم اعتمَد عىل الرَّ
اإلنساُن حديًثا؟ 

كِل أواخَر الكلامِت امللونِة . ب( أضبُط بالشَّ
سَم يف توصيِل اخلرِب( . جـ( )استخدَم اإلنساُن الرَّ

سُم وسيلة لتوصيِل اخلرب( .       )الرَّ
سم( يف املثالِي : ُل اختالَف ضبِط كلمِة )الرَّ    أعلنِّ

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

5
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ُأعـِرُب مـا يـأتـي :
-1 الَقَناعـُة َكْنٌز.    

-2 َيْسَتمُع راشٌد للمحـارضِة.

-3 ُيَرتِّل القـاِرُئ الُقـْرآَن.

إعـرابـــها  الكلمـة  

6
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س - كيف يبُدو رسيُر سارَة ورسيُر بشائَر ؟
َقْت سارُة عىل اجلداِر ؟ س- َكْم لوحًة َعلَّ
َمْت بشائُر الكتَب ؟ س- عىل كم رفٍّ نظَّ

س- ماذا ُيـْمكُن َأْن نقوَل عِن اأُلختني سارَة وبشائَر؟
متان(   )اأُلْخَتان ُمَتَعاِونتان وُمَنظَّ

الدرس الرابع  :  املثنى صياغته وإعرابه

باِن. يراِن مرتَّ - الرسَّ
قْت سارُة لوحتنِي. - علَّ

مت بشائُر الكتَب عىل رّفنِي. - نظَّ

مناقشة حول الصورة

من أهداف الدرس :  يستطيع التلميذ والتلميذة ـ بإذن اهلل ـ أن :
- يصوغا املثنى من االسم املفرد.                  

- يعربا املثنى يف حاالته اإلعرابية الثالثة.
- ينشئا جاًل حتوي أسامء مثناة.

أمثلة للمالحظة



47

أوالً : الصياغة : 

ابقـَة :  ـُل األمثلـَة السَّ أتَأمَّ
س- ما نوُع كلِّ اسٍم ملوٍن من حيُث العدد؟    )...........................(

س- َما مفرُد كلِّ اسٍم منها؟

ير يران                                     الرسَّ الرسَّ
َلْوَحتني                                       ...................................

ـني                                           ................................... رفَّ

مفـرده

مفـرده

مفـرده

الرسير + ان                                     الرسيران 
لوحة + ي ن                                    لوحتني 

ُمناقشًةٌ واستنتاٌجً

س- ما الذي زاَد عىل آخِر االسِم املفرِد عنَد حتويلِة إىل املثنى؟
)األلف والنون أوالياء و النون(

 يصاُغ املثنى بزيادِة ألٍف ونوٍن أو ياٍء ونوٍن عىل آخِر املفرد.

إذًا كـيـَف ُيــصـاُغ الـمـثـنَّـى ؟ 
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ثانياً: اإلعراب : 

ـُل :  -1 أتـأمَّ

- أعرُب اجلملَة األوىل شفهيا إعراًبا كاماًل.
س- ما املوقع اإلعرايب لالسِم املثنى )الرسيران( يف اجلملِة الثانيِة ؟                 )مبتدأ(

)الرفع( س- ما احلالُة اإلعرابيُة للمبتدأ ؟             
)ال( س- هل ظهرِت العالمُة األصليُة للرفِع )الضمة( عىل آخِر املثنى ؟  

)نابت األلُف عن الضمة( س- ما العالمُة التي نابْت عن الضمِة ؟  

ُيرَفُع املثنى وعالمُة رفعِه األلف.

- َأقيُس ما َسَبق عىل كلمِة )مرتَّب( وكلمِة )مرتَّبان( .
ـُل :  -2 َأتـأمَّ

- أعرُب كلمَة ) لوحة ( يف اجلملِة األوىل شفهيا.
)مفعول به(  س- ما املوقع اإلعرايب لالسِم املثنى )لوحتني( يف اجلملة الثانيِة ؟  

)النصب( س- ما احلالُة اإلعرابيُة للمفعوِل بِه ؟                                               
)ال( ُة للنصِب )الفتحة( عىل آخِر املثنى ؟    س- َهْل ظَهرِت العالمُة األصليَّ

س- ما العالمُة اّلتي ناَبْت عن الفتحِة ؟      )نابت الياُء عن الفتحِة(

الرسيران مرتبان الرسيُر مرتٌب

قْت سارُة لوحة قْت سارُة لوحتـيـِن   علَّ علَّ  ً
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ـُل :  -3 َأتـأمَّ

ُيْنصُب املثنى وعالمُة نصبِه الياُء.

- َأْعِرُب كلمَة )رّف( يف اجلملِة األوىل َشَفهيا.
انيِة ؟      )اِْسم جَمرور بعىل( س- ما املوقُع اإلعرايبُّ لالسِم املثنَّى )رفَّني( يف اجلملِة الثَّ

س- َهْل ظهرِت العالمُة األصليُة للجرِّ )الكرسِة( عىل آخِر املثنَّى؟                      )ال( 
س- ما العالمُة الَّتي ناَبْت عن الكرسِة ؟    )نابت الياُء عن الكرسِة(

. مْت بشائُر الكتَب عىل َرفٍّ يـن.نظَّ مْت بشائُر الكتَب عىل رفَّ نظَّ

ه الياُء . جُيرُّ املثنَّى وعالمُة َجرِّ
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َمـنِي(. َمـاِن( )ُمَعلِّ نوُن املثنَّى مكسورٌة وما قبَل األلِف أو الياِء مفتوٌح. )ُمَعلِّ

الَقــاعــَدة :

 يصاُغ املثنى مَن االسِم املفرِد بزيادِة ألٍف و نوٍن
                  أو ياٍء و نوٍن عىل آخِرِه.

اليـاء
يف حالة النصب

َشفى اهلل املريضي.

األلـف
يف حالة الرفع

   جتوُد املسلمتان 
باملال.

         اليـاء
     يف حالة اجلـر
سافَر الطالب يف

                فوجي.

)عالمـات إعـراب املثنـى(
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ُن الـشـكَل الذي يـحـمـُل اسمـًا مثنى :  ُألـونِّ
1

تَــْدرِيـباٌت

حيحَة ِمـامَّ بَي القوسِي لُِكلنِّ مثاٍل، مع مراعاة املوقع اإِلعرايب والعالمَة اإلعرابيَة :   َأختاُر اإِلجابَة الصَّ

-1 َتنحرِصُ قوُة املغناطيِس يف .....................                                       )القطبان - القطـبني(

-2 َشِهَد .................... أماَم الَقاِض.                                       )الشاهدان - الشاهدين(

-3 .................... ُمِضيئان.                                                         )النجامن - النجـمني(

-4 َأْطعَم املحِسُن .....................                                              )مسكينان - مسكينني(

ٌة.                     )نوعـان - نوعـني(  ٌة وَمَدنِيَّ َوُر الُقرآنيُة .................... : َمِكيَّ -5 السُّ

2

ِجرَيان 

قَلاَمنَزْهرتان

ُنْعامن

ُسلطان

ُنْقطتي

ُبْستانَكْوكبان

ان َرُجالنُرمَّ

َكأسان

فلسطي
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3

ِة عىل االشتغاِل  اتَّفَق   الصديقاِن   صالٌح وحامٌد بعد خترِجهام من كليِة العلوِم الزراعيَّ

ِة ، فأقاما مزرعتنِي : إحداُها للدواجِن واملوايش، واألخرى لزراعِة الفواكِه.  باألعامِل احلرَّ

وقد َعِمال بجٍد ونشاٍط فَربَحا ِمَن   املزرعتنِي   ربًحـا عظيًمـا، ثـمَّ َبَنَيا  مصنعنِي  : أحُدها 

إلنتاِج األعالف، والثَّاين لتعليِب الفواكِه، فتضاعَف ِرْبُحهام، وانتفَع املجتمُع من َحْوهِلام، 

مْت لكلٍّ ِمْنهام جائزًة تشجيعيًَّة. ولُة، وقدَّ مْتُهام الدَّ فام كاَن إال أن كرَّ

وِن نفِسه، ألحصَل عىل  لٍة باللَّ نَة اإلعراَب الصحيَح لكلنِّ كلمٍة ُمَظلَّ ُن املساحَة املتضمنِّ ُأَلونِّ

ِة. يِف األساسيَّ تدرج ألواِن الطَّ
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اليِة ، وأذكُر حالتُه اإِلعرابية وعالمُة إِعرابِِه َعىل نمِط املثاِل املحلوِل :  َأستخِرُج املثنى مَن اجلمِل التَّ

-1 قال تعاىل :}                                                               { )1( .
ُهام الناُر أبًدا : عنٌي بكْت ِمْن خشيِة اهللِ، وعنٌي باتْت  -2 قاَل رسوُل اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ :»عيناِن ال تسُّ

حترُس يف سبيل اهللِ «.)2(   
َخاُن الرئتنِي. -3 يرضُّ الدُّ

-4 حتفُظ الفاطمتاِن آيَة الكريس. 
-5 اجِلدُّ و الصرُب طريقاِن للّنجاِح.

-6 يظهُر النفُط بكثرة يف املنطقتني : الرشقيِة والوسطى.
ـا مستـريـًحـا )3(   ـً -7 و اغتنْم ركعتنِي ُزْلَفى إىل اهللِ                  إذا ُكْنـَت فارغ

4

)1( سورة آل عمران آية ) 13 (.                           )2( صحيح اجلامع برقم )4113(.                               )3( للشاعر عبد اهلل بن املبارك.

االسم املثنى

1 ـ فـئـتـني
2 ـ .................................
3 ـ .................................
4 ـ .................................
5 ـ .................................
6 ـ .................................
7 ـ .................................

احلالة اإلعرابية

جمــــرور
................................. 
.................................

.................................

.................................

.................................

................................. 

عالمة اإلعراب

اليـــاء
................................. 
.................................

.................................

.................................

.................................

................................. 
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ُلا إىل املثنى، ُثمَّ ُأعيُد كتابَة اجلمِل :  ُأالحُظ حركَة األسامِء املفردِة التي حتتها خطٌّ ، وُأحونِّ
َعاَمُة بيضًة. -1 باَضِت النَّ

....................................................................................................................................     

-2 جرى ِسباٌق للخيوِل يف مهرجاِن اجلنادريِة.
....................................................................................................................................     

ٌم.         -3 الضيف ُمَكرَّ
....................................................................................................................................

-4 َأْثَنِت املعلمُة عىل املتفوقةِ.

....................................................................................................................................

5

َأُردُّ املثنى إىل املفرِد ، و َأَضُع احلركَة املناسبَة عىل آخره :
بْت جوهرُة كوبنِي من احلليِب. -1 يف الصباِح رَشِ

....................................................................................................................................

-2 َرَبَط الراكباِن ِحزاَم األماِن.
....................................................................................................................................

6



55

-3 استمعُت إىل قصتنِي من قصِص البطولِة.

....................................................................................................................................

-4 اجلمالِن صبوراِن عىل العطش.

....................................................................................................................................

ابقَة ، ثم َأضُعها يف الفراِغ املناسِب مع مراعاة العالمـَة اإلعرابيَّة عىل نمِط املثاِل  ُأثننِّي الكلامِت السَّ

7

املحلوِل :

-1 َشاَهَد حممٌد  خروفني يتناطحان.

ة ......................... َساِحليَّتان.  ماُم و َجدَّ -2 الدَّ

-3 حيتفُل امُلْسِلمون بـ ......................... : عيِد الفطِر وعيِد اأَلْضحى.
-4 فتَح  ......................... موسى بُن ُنَصرْي وطارُق بُن ِزَياد -رمحهام اهلل ـ األْندلَس.)1(

-5 غرَس الفالُح ......................... يف احلقِل. 

 )1(  املعروفة بأسبانيا حاليًا.

دينـة
 َم

الَقائـِد
روف ْخـلةخـَ

ن
العِيـد
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ِمن ُمنطلِق قوله تعاىل :}                                                { )1(.

ُل عظمَة اخلالِق و حكمَة خلقِه لإلنساِن ، بعَد إكامِل اجلمِل التاليِة بذكِر أسامٍء مثناٍة-مستعينة  أتأمَّ
بالصور-، مع مراعاِة العالمِة اإلعرابيِة املناسبِة : 

-1 خلَق اهلّلُ .................... لالهتداِء و اجلامِل و الزينِة و ُرْؤيِة ما يف السمـوات واألرض وآياهِتام 

وعجائِبهام، وجعَلُهام يف مقدمِة الـرأِس لتكوَن كاحلرِس عىل الَبَدِن.

عي وانتصاِب القامِة. -2 تساعُد .................... عىل مَحِل البدِن و السَّ

-3 لـ.................... منافٌع عديدٌة ، َيْرِشُف با اإلنساُن الرشاَب حتى يكوَن الداخُل منه إىل حلقِه 

بَقْدٍر ، فال يرِشُق بِه، كام أنـهام جـامٌل وزينٌة للوجِه.

-4 .................... ها مركُز السمِع و التوازِن يف جسِم اإلنساِن. 

8

سورة الذاريات آية )21(.

َة  :  َأبحُث يف ذاكِريت عِن اسٍم مثنى مناسٍب لكلنِّ فراٍغ ، مع مراعاة العالمَة اإلعرابيَّ

-1 ............................... َمْفتوَحتان.

البُة عن ............................... . -2 َأَجاَبت الطَّ

جرِة. َد ............................... عىل غصِن الشَّ -3 غرَّ

-4 َرَسمِت الفتاُة ............................... مَجيَلتني.

-5 اشرتْيُت قلاًم بـ............................... .

9
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ُ عن كلنِّ صورٍة بجملٍة مفيدٍة تشتمُل عىل مثنى، بحيث يكوُن مرفوًعا يف اجلملة األوىل،  ُأَعربنِّ
ومنصوًبا يف الثانية، و جمروًرا يف الثالثة.

10

َأضُع كلَّ كلمٍة مما يأيت يف جلٍة مفيدٍة ، مع املحافظة عىل العالمِة اإلعرابية.

........................................... ........................................... ...........................................

3 2 1

11

املَدْرَستان

اجَلناَحي

الطّيارتان

َثْوَبـي 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
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أ( مـثـاٌل معـرٌب : 
ِطيَّـان َنِشيَطـان.  - الرشُّ

12

ب( ُأَشـاِرُك فـي اإلعـراب : 

وَرقيـن. َياداِن الزَّ -1 يركُب الصَّ

إعـرابـــها  الكلمـة  

ُه ُمَثنَّى. ِطيَّان             مبتدٌأ مرفوٌع و َعالمُة رفِعِه األلُف ؛ أِلنَّ الرشُّ

ُه ُمَثنَّى. َنِشيطان               خرٌب مرفوٌع و َعالمُة رفعه األلُف ؛ ألنَّ

إعـرابـــها  الكلمـة  

   يركُب             فعٌل .............................................................................................

ُه ................... . ياداِن         .................... مرفوُع وَعالمُة رفعِه .................... ؛ألنَّ الصَّ

الزورقني          مفعوٌل بِه ..................... و عالمُة ..................... الياُء ؛ألنه ُمثنى.



59

-2 نطَق املؤمُن بالشهادتيِـن.

إعـرابـــها  الكلمـة  

    نطـق               فعٌل ...........................................................................................

  املؤمن              فاعل................. وعالمُة................. الضمُة الظاهرة عىل آخره.

الباء : حـرُف ............................................................. .

الشهادتني : اسٌم ................. بالباء، وعالمة ................. 

الياء ؛ ألنه مثنى.

بالشهادتني
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جـ( ُأعرُب ما ُخـطَّ باللوِن األمحـِر بالقلـم الرصـاص : 
ُة يومان : اخلميُس واجلمعُة. -1 اإلَجازة األسبوعيَّ

-2 صىلَّ الوالد يف احلرمني.
-3 استيقظ الطفالن ِمَن النوِم مبكًرا.

-4 يتسلم الفريقان الدرعني من جَلنِة املسابقِة.

إعـرابـــها  الكلمـة  
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ْت كلٌّ ِمْن آالَء وأمَل وإيامَن ثالَث وسائَل ملوادَّ خمتلفٍة، وبعَد التنفيِذ ُلوِحَظ َأنَّـُهنَّ قد  َأعدَّ
ٍة. َوَقْعَن يف أخطاٍء َنْحوِيَّ

ُل ُكلَّ وسيلٍة وُأحاِوُل اكتشاَف األخطاِء، ُثمَّ ُأعيُد كتابَتها يف الوسيلِة املقابلِة بعَد تصويِب اخلطأِ )1(. َأتَأمَّ

13

قة يف العمل. )1(  يوجه املعلم واملعلمة التالميذ والتلميذات إىل حتري الدنِّ

ط
ع

قحـ
 منصف الزاوية حـ  ق ط

هو ] ق ع [ الذي يقسمها إىل زاويتان متساويتي،
وهو جزء من حمور تناظرها 

عمل الطالبـة/آالء  ـ مـادة الرياضيات

ط
ع

قحـ
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

مقطع يف قلب خروف
يبي املقطع اأُلذْينان والُبَطيني واألوعية الدموية 

املتصلة بـها.
عمل الطالبة/أمل ـ مادة العلوم

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

عمل الطالبة/إيامن 
مادة القواعد

يـة
عـل

ف

يـة
مـ

اس

اجلملة نوعي
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14

 كرسياناملحمدان

َمائِدتان جهـازان 

األلف

الياء

الياء

املثنى

عالمـة رفعـه
....................

عالمةنصبه وجره
.......................

أتسلَّى وأتعلَّم 

املثنَّى املوجودَة  املنزِل و يف طريقي أجُع عالماِت إعراِب  املثنَّى للوصوِل إىل  أقوُد سيَّارَة 
داخَل املتاهِة ، ثم أضَعها يف الفراِغ املناسب.
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الدرس اخلـامس  :  جمع املذكـر السالـم )صياغتـه وإعرابـه(

حتيَّــٌة إلـى الفـالحـني

َمـا ذهْبُت يــــومــــًا إىِل القــــريِة 
الَفالِحنَي،  َأغبُِط   مبتهجًا،  رجعُت  إاِل 
َفُهم أساُس احلياِة َوِعامُدها، ِمن عرِقهم 

َوتعِب َأيِدهيم نأكُل َويْأكُلون.
ُمَتضاِمُنون،  ُمَتَعاِوُنون  الَفالُحون 
رَع  الزَّ َيْسقي  وذاَك   ، احلبَّ يبذُر  َفَهذا 
وآخُر جيني الثَّمَر، َوإَِذا َبَنى َأحُدُهم بيتًا 

ُن لِلصالِة ترَك الَفالُحون َأعامهَلم، َواجتهوا إىِل عبادِة  َن املؤذِّ أرسع املَجاِوُروَن ملَساعدتِه ،َوإَِذا أذَّ
م َيعمُلون لُِدنَياُهم وُأْخَراُهم. ُ نَّ اهللِ يف خشوٍع أِلَ

نْت هَلُم  ولُة الَفالِحـني ،َوبنْت هَلُم املدارَس ُقرَب َمَناِزهِلِم َومزارِعِهم َوأمَّ عِت الدَّ َوقْد شجَّ
نتها لِغريهم مَن املواِطننِي. اخلدماِت الَّتي َأمَّ

َفتحيٌة إىَِل الَفالِحنَي، وحتيٌة إىل سواِعدِهم الَّتي ُتنتُج اخلرَي.

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة -بإذن اهلل - أن :
- يصوغا جع املذكر السامل من االسم املفرد.

- يعربا جع املذكر السامل إعراًبا سلياًم يف حاالته الثالث.
- ينشئا جاًل حتوي جع مذكر سامل.
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محاولة للفهم

- بَِم يتَّصُف الَفالُحون ؟
ُح ذلك. - كيف يعمُل الَفالُحون لُِدنياُهم َو ُأخَراُهم؟ أَوضِّ

ولُة الَفالِحني ؟ عِت الدَّ - كيَف شجَّ

أمثلة للمالحظة

 -1 الفالحوَن متعاونوَن.
ولُة الفالحنَي.   -2 شجعِت الدَّ

ولُة اخلدماِت لِلمواطننَي. نِت الدَّ   -3 َأمَّ

ُمناقشًةٌ واستنتاٌجً

أوالً : الصياغة : 

ابقَة، ُثمَّ َأجيُب :  ُل األمثلَة السَّ َأتـأمَّ
س- َما نوُع كلِّ اسٍم ُملوٍن من حيُث العدِد ؟                              ).............(
أنيِث ؟                 ).............( س- َما نوُع هذا اجلمع مْن حيُث التَّذكرِي َو التَّ

س- َما مفرُد كلِّ اسٍم منها ؟
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س- َما الزيادُة التي حلقت آخَر االسِم املفرِد عنَد مجعِه ؟
                      )الواو والنون أو الياء والنون(

                       فـالح  + ون = فالحـون
                      املـزارع + ين  = املزارعـني

ْت حروُف املفرِد عنَد اجلمِع أْم سِلمْت مَن التَّغيرِي؟         )سلمْت مَن التَّغيري( س- َأتغريَّ
ًرا وسلمْت حروُفه مَن التَّغيري عنَد اجلمِع ؟ ى اجلمُع إَِذا كاَن مفرُده ُمذكَّ س- إًِذا َماذا ُيسمَّ

ا( ـً                                                                                                         )ُيسمى مجَع مذكٍر َسامل

الَفالحــوَن                                     الَفـالح
املـَجـاِوُروَن                                    .............................
املـَواِطـنني                                       .............................

مفـرده

مفـرده

مفـرده

مفرِدِه،  آخِر  ونوٍن عىل  ياٍء  َأو  ونوٍن  واٍو  بزيادِة  املِ  السَّ املذكِر  مجُع  ُيصاُغ 
ا ألن مفرَدُه سلَم مَن التَّغيري. ـً ي سامل وُسمِّ

ا. ـً - ُأعيُد قراءَة القطعِة ، ُثمَّ أستخرج منها ثالثَة أسامٍء جمموعة مجَع مذكٍر سامل
ثانًيا : اإلعـراب :

ـُل :  1 - َأتـأمَّ

                                               

- أعرُب اجلملَة اأُلوىل شفهيا إعراًبا كاماًل.
انيِة ؟                       )مبتدأ(   س- ما املوقُع اإلعرايب لكلمِة )الفالحون( يف اجُلملِة الثَّ

الفالحـوَن متعاونـوَن الفـالُح متعـاوٌن
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س- َما احلالُة اإلعرابيُة لِلمبتدأ ؟                                                                                       )الرفع( 
ة( عىَل آخر املفرِد )الفالح( ؟               )نعم( س- َهْل ظهرِت العالمُة األصلّيُة للرفِع )الضمَّ
ة( عىَل آخِر اجلمع )الفالحون( ؟           )ال( س- َهْل ظهرِت العالمُة األصلّيُة للرفِع )الضمَّ
ة( مِة يف كلمِة )الفالحـون( ؟        )نابِت الواو عن الضمَّ س- َما العالمُة الَّتي نابْت عن الضَّ

الـم، و عالمـُة رفعِه الواو نيابًة عِن الضمِة يف االسِم  ُيرفـُع مجـُع املذكـِر السَّ
املفرِد.

َأقيُس ما سبَق َعىَل كلمِة ) ُمَتعاِون ( و ) ُمَتعاِونون ( 
ـُل :  2 - َأتـأمَّ

   

- ُأعرُب كلمَة ) املزارع ( يف اجلملِة اأُلوىَل.
انيِة ؟                              )مفعول به( س- َما املوقُع اإلعرايبُّ لكلمِة )املزارعني( يف اجلملِة الثَّ

ُة للمفعوِل بِه ؟                                                                          )النصب( س- َما احلالُة اإلعرابيَّ
س- َهْل ظهرِت العالمُة األصليُة لِلنصِب )الفتحة( َعىَل آخِر املفرِد ) املزارع ( ؟        )نعم(

س- َهْل ظهرِت العالمُة األصليُة للنصِب )الفتحة( عىل آخِر اجلمِع ) املزارِعني(؟        )ال( 
س- َما العالمُة الَّتي نابْت عِن الفتحِة يف كلمِة )املزارِعني( ؟           )نابت الياء عن الفتحة(

ولُة الفالَح. عِت الدَّ ولُة الفالحيـن.شجَّ عِت الدَّ شجَّ

الفتحـِة يف  نيابـًة عِن  اليـاُء  امُل وعالمـُة نصبـِه  السَّ املذكـِر  ُينصـُب مجـُع   
االسِم املفرِد.
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ـُل :   3 - َأتـأمَّ

-  َأعرُب كلمَة )املواطن( يف اجُلملِة اأُلوىل شفهيا.
انيِة ؟                )اسٌم جمروٌر بِالالم( س- َما املوقُع اإلعرايُب لكلمِة )املواطنني( يف اجلملِة الثَّ

س- َهْل ظهرِت العالمُة األصليُة للجِر )الكرسة( عىَل آخِر املفرِد )املواطن( ؟             )نعم(
س- َهْل ظهرِت العالمُة األصليُة للجِر )الكرسة( عىل آخِر اجلمِع )املواِطنني( ؟            )ال(
س- َما العالمُة الَّتي نابْت عِن الكرسِة يف كلمِة )املواِطنني( ؟          )نابِت الياُء عِن الكرسِة(

ولُة اخلدماِت للمواطِن. نِت الدَّ ولُة اخلدماِت للمواطنيـَن.أمَّ نِت الدَّ أمَّ

الـُم وعالمـُة جـرِه اليـاُء نيابًة عِن الكرسِة  يف االسـِم  جُيـرُّ مجـُع املذكـِر السَّ
املفـرِد.

املِ يف العالمِة اإلعرابيِة حلالتي النَّصِب   واجلرِّ  - َهْل هناك اسٌم آخـُر يشرتُك مَع مجِع املذكِر السَّ
؟ َما ُهو ؟           ) ........................... (
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الَقــاعــَدة :

ي  - يصاُغ مجُع املذكِر السامُل بزيادة واٍو و نوٍن ،أو ياٍء و نوٍن عىل آخِر مفرِدِه و ُسمِّ
ـا ألن مفرَدُه َسِلَم مَن التغيرِي. ـً ساملـ

إعراِب جمع املذكر
الّسالمعالماُت

الواو يف حالة -1
الرفع.

حالتّي -2 يف  الياء 
النصب و اجلر.

املهذبـون 
حمبوبون

حيتـرم املعلـم املهذبـَي.
سلمت عىل املهذبِـَي.

املِ مفتوحٌة دائاًم وَما قبَل الياِء مكسورٌة. )مـعـلـِمنَي( نوُن مجِع املذكِر السَّ
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تَــْدرِيـٌب

1
ُ موقَعُه اإلْعرايب:  أضُع ُكلَّ جِع مذكٍر ساملٍ يف الفراِغ املناسِب وُأبينِّ

املزارعياملبرشين املتربعياملحمدون املؤمنونالعاملون

ِر املطِر. ي ...................... صالة االستسقاء عند تأخُّ -1 يؤدِّ
-2 يشكر الطبيب ...................... بالدم.

-3 ...................... يكسبوَن رزَقُهم بعرِق جبينِِهم.
ُم الدولُة القروَض لِـ ...................... . -4 ُتقدِّ

-5 ...................... جمتهدوَن.
-6 الصحايِبُّ عبُد الرمحِن بُن عوٍف ـ  ـ ِمَن 

      ......................  باجلنِة.

املوقع اإلعـرايب

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................
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قــــال تـعــــالـى : }
.)1(}                                                                              

أقرُأ اآلياِت الكريمَة السابقَة، ُثمَّ :
ُد صفاِت املؤمننَي الواردَة فيها. -1 ُأحدِّ

-2  َأستخرُج ُكلَّ مجِع مذكٍر ساملٍ ، و أذكر مفرده.
املِ. ِر السَّ ي سورتنِي يف القرآن الكريِم جاَءتا عىل صيغِة مجِع املذكَّ -3 ُأسمِّ

)1( سورة املؤمنون.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

2
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3
ا )1( بوضِع إشارة )( حتتها : ـً اًما يف اصطياِد الَفراشاِت الَّتي حتِمُل مجَع مذكٍر سامل أساعُد عزَّ

  ) 1 ( تنبيه : ملعرفة مجع املذكر نرد كل مجع إىل مفرده.

ساتيعاكفي
ب

وفّيونآمنون

ساهرون قواني
قرون

ليمون

سامعي

مساكي
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4
ِل :  ُأالِحُظ حركَة االسِم املفرِد املرفوِع، ُثمَّ أحوُلُه إىِل جِع مذكٍر ساملٍ َعىَل غراِر املثاِل األوَّ

   -1 َرَحَل الزائُر إىِل بالِده.                           1 - رحَل الزائروَن إىِل بالِدهم.
   -2 البائُع ُخلُقُه األمانُة.                                -2 .........................................
َل املجاهُد بطوالٍت نادرًة.             -3 .........................................    -3 َسجَّ

5
ل :  ُأالِحُظ حركَة االسِم املفرِد املنصوِب، ُثمَّ أحوُلُه إىل جِع مذكٍر ساملٍ َعىَل غراِر املثاِل األوَّ

    -1 يرحُم اهلُل التائَب.                                  -1 يرحُم اهلُل التائبِـيـَن.
    -2 َكافَأ املديُر املتفوَق.                                  -2 .........................................
    -3 ُيثيُِب اهلُل العابَد.                                      -3 .........................................

6
ِل :  ُأالِحُظ حركَة االسِم املفرِد املجروِر، ُثمَّ أحوُلُه إىِل جِع مذكٍر ساملٍ َعىَل غراِر املثاِل األوَّ
 -1 َما أمجَل أْن نتجاوَز عِن املخطِئ.             -1 َما أمجَل أْن نتجاوَز عِن املخِطئيـن.

 -2 لْن َأخَتىلَّ عِن املظلوِم.                              2 - .........................................
ِم.                              -3 .........................................  -3 َأثنى املديُر عىَل املَعلِّ
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7

َأصُل ُكلَّ جِع مذكٍر ساملٍ حتَتُه خطٌّ بإعرابِه املَناسِب : 

ترحُب بالُدنـا
بالسائحي

املترضعون
ون يف الدعاِء ُمِلحُّ

ديق  حارَب أبوبكِر الصَّ
يَن ـ  ـ املرَتدنِّ

اسٌم جمروٌر بالباء 
وعالمُة جرِه الياء ألنه 

جُع مذكٍر سامل

مفعوٌل بِه منصوٌب  
 و عالمُة نصبه الياء ألنه 

جُع مذكٍر سامل

مبتدٌأ مرفوٌع
و عالمُة رفعه الواو
ألنه جُع مذكٍر سامل
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ُ موقعُه اإلعرايب ، و عالَمَة إعرابِه :  أستخرُج ُكلَّ جِع مذكٍر ساملٍ ، و أبينِّ
-1 قال تعاىل : }                                                  {)1(

   )2(}                                                                                                                       {2-

 )3(}                                                                                                                       {3-
-4 قال تعاىل : }                                                             {)4(

ُهُم الرمحُن «)5(. امحوَن َيْرمَحُ -5 َقال ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : »الرَّ

8

1 ـ .................................

2 ـ .................................

3 ـ .................................

4 ـ .................................

5 ـ .................................

6 ـ .................................

املوقع اإلعرايب
......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

عالمة اإلعراب
......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

جع املذكر السامل

)1( سورة النساء آية ) 34 (.

)2( سورة النساء آية ) 95 (.
)3( سورة املطففني آية ) 25 - 26 (.

)4( سورة النبأ آية ) 31 - 32 (.
)5( رواه الرتمذي - صحيح اجلامع برقم ) 3522 (. 
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 أبحـُث يف ذاكرتـي عن جـِع مذكٍر سـاملٍ مناسـٍب لكلنِّ فراٍغ ، مع مراعاة املوقَع 
اإلعرايبَّ :

9

-1 ............................. متعاونوَن عىل اخلرِي.
ولُة ............................. . مِت الدُّ -2 َكرَّ

-3 لـامَّ فتَح الرسوُل ـ #ـ  مكة َعَفا عن ............................. .
-4 َعاَد ............................. بصيٍد وافٍر.

كِل بعَد كتابِة اجلملِة كاملًة :  َأردُّ ُكلَّ جِع مذكٍر ساملٍ حتَتُه خطٌّ ِفيام يأيت إىِل مفرِدِه ، ُثمَّ أضبُطُه بِالشَّ
الِة. -1 يقتِدي املسلموَن باإلماِم يف الصَّ

.............................................................................................................................................

عاَم لِلجائِعنَي. ُم الغنِيُّ الطَّ -2 ُيقدِّ
.............................................................................................................................................

-3 األقربوَن َأوىَل بِاملعروِف.
.............................................................................................................................................

ُم اجلالِسنَي إىِل ُحسِن االستامِع. َه املعلِّ -4 وجَّ
.........................................................................................................................................

10
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انيِة منصوبٌة،  أجُع كلمَة )مهندس( ُثمَّ أضُعها يف ثالِث جٍل بحيُث تكوُن يف اأُلوىَل مرفوعٌة، ويف الثَّ
الثِة جمرورٌة. ويف الثَّ

اجلملة يف حالة الرفع

اجلملة يف حالة النصب

اجلملة يف حالة اجلر

11

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

12

٭ ُيلفت نظر التلميذ و التلميذة إىل كيفية النطق باملثنى و مجع املذكر السامل يف حالتي النصب و اجلر.

ُأَثننِّي ُثمَّ أجع الكلمَة امللونَة ، و ُأغرُي َما ينبغي تغيريه : 

-1 الصادُق حمبوٌب.

  املثنى    ....................................                                     اجلمع    ....................................

َع املديُر املخلَص ٭ يف عمِلِه. -2 َشجَّ

  املثنى    ....................................                                     اجلمع    ....................................

-3 سلمُت عىل املسافِر٭ .

  املثنى    ....................................                                     اجلمع    ....................................
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أ ( مثاٌل معرٌب : 
م املهمِلـيـَن. - عاَتَب امُلَعلِّ

13

ب ( ُأشاِرُك يف اإلعراِب : 
-1 املدافعوَن صامدوَن يف املعركة.

إعـرابـــها  الكلمـة  

عـاتب
املعلم

املهملني

فعٌل ماٍض.
اهرُة عىل آخرِه. ُة الظَّ فاعٌل مرفوٌع و عالمُة رفعِه الضمَّ

مفعوٌل بِه منصوٌب و عالمُة نصبِه الياُء ؛ألنُه مجُع مذكرٍ ساملٌ .

-2 قّدم حممد نصيحة لِلمغتابنَِي.

إعـرابـــها  الكلمـة  

.................... مرفوٌع و عالمُة رفعِه الواو ألنَُّه مجُع مذكرٍ سامٌل .

ُه ................... . خرٌب  ................... و عالمُة ................... الواو ؛ ألنَّ
حرُف ...................................

ِه ............... الظاَّهرُة عىل آخرِه. ............... جمروٌر بفي و عالمُة جرِّ

املدافعون
صامدون

يف
املعركة

إعـرابـــها  الكلمـة  

فعٌل  .........................قّدم
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إعـرابـــها  الكلمـة  

حممد
نصيحة

للمغتابني

............ مرفوٌع و عالمة رفعه ............ الظاهرة عىل آخره.

مفعوٌل به ............ وعالمُة ............ الفتحُة الظاهرُة عىل آخرِه.
. الالُم ...................... جرِّ

املغتابني : اسٌم ............... بالالِم ، و عالمُة ................. الياُء؛ ألنَُّه مجُع 
مذكٍر سالـٌم.

جـ( ُأعرُب ما حتـَتـُه خـطٌّ بالقلم الرصاص : 
-1 يشعر املقيمون يف مملكتِنا باألماِن.                 -2تنُح اجلامعُة مكافآٍت ماليًة لِلمجتهِدين.  

ابروَن راضوَن باِم قسَم اهلُل هَلُم. احِلنَي.                             -4 الصَّ -3 علينا َأْن نجالَس الصَّ

إعـرابـــها  الكلمـة  
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تفاعاًل مَع انتفاضِة أطفاِل اأَلقىص ضدَّ املحتِلنَي كتب خالٌد موضوًعا عن حتريِر فلسطنَي عىل يِد 
ين جاَء فيِه : ر صالِح الدِّ ظفَّ القائِد الـُمُ

14

»انتــرَص املســـلـمــــنَي يف

جتــــهــْت  ا و   ، ـــنَي  ِحطِّ  

يــِن  لـــدِّ ا ِح  صـــال ُش  جيو

ملقــــدِس،  ا بيـــِت   لــــى  إ

بقدومِه،  الصــــليبيوَن  َعــِلَم  

وأغلقوا  للمقـاومِة  َفاسـتعدوا 

األعداِء،  عىل  احلصاَر  َد  وشدَّ املقِدِس،  بيَت   حارَص  َر  الـُمظفَّ القائَد   َوَلكنَّ  املدينِة،  أبـواَب  

الُقْدَس  َفدخُلوا  بنرصِه،  املسلموَن  اهلُل  وأيَّـَد  األماَن،  يطلبوَن  املحتلنَي  فأرسَل  احلصاُر،  وطـاَل 

العـظيُم اهلّلُ  وصـدَق  والعـلامِء،  الصـاحلوَن  من  عظيٌم  َخـْلٌق  فتَحها  َوشِهَد   ، 583هـ  عاَم 
 إْذ يقول : }                                                             {)1(

رِة  حيحَة لبعِض اجلموِع املذكَّ عندَما راجَع خالٌد ما كتبُه أدرَك أنه مل ُيراِع العالماِت اإلعرابيَة الصَّ
الواردِة يف موضوِعه.

َأقرُأ ما كتبُه خالٌد ، ُثمَّ ُأحاِوُل مساعدتُه يف اكتشاِف تلك األخطاِء و تصويبِها.

) 1( سورة الروم آية )47(. 
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رِة الساملِة ثم طارت بـها. املِ محلْت بعض اجلموِع املذكَّ ر السَّ طائرُة مجِع املذكَّ
عِرَف اجلموَع التي محلتها أمأُل املربعاِت عموديا وأفقيا :  أِلَ

15

-1 مرادف كلمة )مزارعون(.
-2 مجع كلمة ) الطيَّار (.

-3 ضد كلمة )مسافرون(معكوسة.

-1 مجع كلمة )حامل(.
املسجد-  يف  الصالة  يؤدون   2-

)مفتشون( معكوسة.
 -3 مجع كلمة ) ُمِسن (.

أفـقـيـاًعمـوديـاً
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الِم )صياَغُتُه وإعرَابُُه( الدرس السادس  :  جمُع املؤنَِّث السَّ

َجَلسْت َطالَِباٌت يف ِفَناِء املدرسِة ، ُمْسرَتجعاٍت ِذْكرَياِت أياِم الطفولِة فقاَلْت إحدى 
املْرياَمِت : 

يِّلتي تلك اللَّحظاِت الَّتي ُكْنُت ُأْمضيها بالُقرِب  اسخِة يف خُمَ كرياِت الرَّ إنَّ من أعذِب الذِّ
ه إىل صدِرها،  ي تأخُذه بني ِذراَعْيها بحناٍن، فتضمُّ من رسيِر أخي الصغرِي عندما كاَنْت أمِّ
اٍت ُمتتاليًة، ُثمَّ ُتداِعُب وْجَنتْيِه وَشْعَرُه الناعَم بـلمساٍت حانيٍة وهو َيْرَضُع غرَي  ُلُه مرَّ وُتقبِّ
ه َنَظراٍت  َضاعِة من تِْلقاِء نفسِه، وأرسَل إىل ُأمِّ مباٍل بيْشٍء، حتى إذا اْرَتوى َكفَّ َعْن الرَّ

ُلها كلَّ ما يف قلبِها من ُحبٍّ وحناٍن. ُله إذ ذاك ُقبالٍت حُتمِّ واِدَعًة فتقبِّ
ي تقرُأ بِصوهِتا احلايِن آياٍت قرآنيًة، كان ُيْغِمُض َعْينيه شيًئا فشيًئا ُمْرَتِسَمًة  وحنَي َكاَنْت أمِّ

عىل َشَفَتْيِه ابتِساماٌت هانِئٌة إىل َأْن َيستغِرَق يف النوِم.

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذات -بإذن اهلل - أن :
- يصوغا مجع املؤنث السامل من االسم املفرد.                  
- يضبطا آخر مجع املؤنث السامل يف مواقع إعرابية خمتلفة.

- يميزا مجع املؤنث السامل من غريه من اجلموع.

صورٌة في ُمَخيِّلَتي
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كرياِت الَّتي رسَخْت يف خميِّلِة مريَم ؟ - ما َأْعَذُب الذِّ
ك )1(؟ اه ُأمِّ - ما واِجُبك جِتَ

ْت بك و ترَكْت َأَثرًا يف نفسك ؟ - ما اللحظاُت اجلميلُة التي مرَّ

ُمناقشًةٌ واستنتاٌجً

أمثلة للمالحظة

محاولة للفهم

-1 َجَلَسْت طالِباٌت يف فناِء املدرسة.
-2 َتْقرُأ األمُّ آياٍت قرآنيًة.

-3 ُتداِعُب األمُّ َشْعَر ِطْفِلها بـَلَمَساٍت حانيٍة.

أوالً : الصياغة :  

ابقَة، ُثمَّ َأِجيُب :  ـُل األمثلَة السَّ     َأتـأمَّ
س- ما نوُع ُكلِّ اسٍم ملوٍن من حيُث العدِد ؟  ).............................(
أنيِث ؟              ).............................( س- ما نوُع هذا اجلمِع من حيُث التَّذكرِي والتَّ

س- ما مفرُد كلِّ اسٍم منها ؟

ح أوجه الرب بالوالدين. )1( ُيوضَّ
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ِعه ؟                          )األلف والتاء( يادُة الَّتي حِلَقْت آخَر االسِم املفرِد عند مَجْ س- ما الزِّ
           طـالـبـة )1(  + ات                                     طـالِـبـات

س- َأتغريْت حروف املفرِد عند اجلمِع أم َسِلَمت من التغيري ؟              )سلمت من التغيري(
ى اجلمُع إذا كان مفردُه ُمَؤنثًا وَسِلَمت حروفُه ِمَن التغيرِي عنَد اجلمِع ؟                س- إًذا ماذا ُيسمَّ

ى مجَع مؤنٍث سالـاًم(                                                                                                                    )ُيسمَّ

طـالبات                                    طـالبة 
آيــات                                         .................................
ملـسـات                                       .................................

مفـرده

مفـرده

مفـرده

ُيَصاُغ مجُع املؤنَِّث السامُل بزيادِة ألٍف و تاٍء عىل آخِر مفردِه.

ُأعيُد قراءَة القطعِة ُثمَّ أْستخرُج منها ثالثَة َأْسامٍء جمموعٍة مجَع مؤنٍث سالـاًم،وأكتُب مفرَدها.

)1( التاء املربوطة عالمة تأنيث لالسم املفرد، وال حتسب من حروفه.

مـفــردهجـع املؤنـث السالـم

املـريـامت
...................................................

...................................................

...................................................

مـريـم
...................................................

...................................................

...................................................
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ثانًيا : اإلعـراب : 

ـلُ :  1 - َأتـأمَّ

           

َجلَسْت طالباٌت يف فنِاِء املدرسِةِ.َجلَسْت طالبٌة يف فناِء املدرسِة.

س- ما املوقُع اإلعرايبُّ لكلمِة )طالبة( يف اجلملِة األوىل، وكلمِة )طالبات(
انيِة ؟                               )..............( يف اجلملِة الثَّ
ُة للفاعِل ؟                                                      )..............( س- ما احلالُة اإلعرابيَّ
ة( س- ما عالمُة الرفِع الظاهرِة عىل آخِر املفرِد )طالبة( ؟                      )الضمَّ
ة( س- ما عالمُة الرفِع الظاهرِة عىل آخرِ اجلمِع )طالبات( ؟               )الضمَّ

س- هل اِْخَتلفْت عالمُة الرفِع يف كلٍّ من املفرِد و مجِع املؤنِث ؟                 )..............(

ـُل : 2 - َأتـأمَّ

اهرُة. ُة الظَّ امِلُ وعالمُة رفعِه الضمَّ ُيْرَفُع مجُع املؤنَِّث السَّ

انيِة؟ س- ما املوقُع اإلعرايبُّ لكلمِة )آية( يف اجلملِة األوىل، وكلمِة )آيات( يف اجلملِة الثَّ

)..............(          

ُة للمفعوِل به؟                                                                 )..............(                                                          س- ما احلالُة اإلعرابيَّ

س- ما عالمُة النصِب الظاهرِة عىل آخِر املفرِد )آية(؟                                        )الفتحة( 

َتْقـَرُأ األمُّ آيــاٍت.َتْقـَرُأ األمُّ آيــًة.
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ُة للنصِب )الفتحة( عىل آخِر اجلمع )آيات( ؟                )ال(  س- هل ظهرِت العالمُة األصليَّ

س- ما العالمُة الَّتي ناَبْت عن الفتحِة يف آخِر اجلمِع )آيات( ؟

)ناَبِت الكرسُة عن الفتحِة(                                                                   

ـُل : 3 - َأتـأمَّ

امِلُ، وعالمُة نصبِه الكرسُة نيابًة عن الفتحِة يف    ُيْنَصُب مجُع املؤنِث السَّ
االسِم املفرِد.

ِه الكرسُة الظاهرُة. امِلُ، وعالمُة جرِّ جُيرُّ مجُع املؤنِث السَّ

س- ما املوقُع اإلعرايبُّ لكلمِة )َلْمَسـة( يف اجلملِة األوىل، وكلمِة )َلـَمسـات(

انيِة ؟                     )..............(  يف اجلملِة الثَّ

س- ما عالمُة اجلرِّ الظاهرِة عىل آخِر املفرِد )َلـْمسة( ؟                                                 )الكرسة(

س- ما عالمُة اجلرِّ الظاهرِة عىل آخِر اجلمِع )َلـَمسات( ؟                               )الكرسة(

                     )..............( ؟    املِ  السَّ املؤنِث  ومجع  املفرِد  من  كلٍّ  يف  اجلرِّ  عالمُة  اِْخَتلفت  هل  س- 

ُتَداعُب األمُّ شعَر طفِلها بلمساٍت حانيٍة.ُتَداِعُب األمُّ شعَر طفِلها بلمسٍة حانيٍة.
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إذا كاَن االسُم املفرُد منتهيًا بتاِء التأنيِث وجَب حذُفها عنَد مجعِه مجَع مؤنٍث ساملـًا 
ألنـها عالمة تأنيث و ليست من حروف الكلمة ، مثل:

 ) فاطمة                     فاطامت( ، )احلسنة                    احلسنات(
- كلمُة )أصوات( تدلُّ عىل مجع وخمتومٌة بألٍف وتاٍء، ولكنَّها ليسْت مجَع مؤنٍث ساملـًا ألنَّ مفردَها 

)صوت(، والتاُء فيه حرٌف َأْصيل وليَس زائدًا، ومثُلها : )أوقات(، )أبيات(.

الَقــاعــَدة :

ي ساملـًا ألن مفرَدُه  - يصاُغ مجُع املؤنِث السامُل بزيادة ألف وتاء عىل آخِر مفرِدِه، وُسمِّ
سلَم مَن التغيرِي.

اخلياطاُت 
ماهراٌت.

شكرِت الفتاُة اخليَّاطات.
للخياطاِتِ تصاميُم رائعٌة.

الم عالماُت إعراِب جمع املؤنث السَّ

الضمة
الكسـرة يف حالة الرفع

يف حالتي النصب و اجلر
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أضُع كلَّ جِع مؤنٍث ساملٍ مما سبَق يف مكانِه املناسِب : 
-1 قاَل الرسوُل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص  ـ : »إنام األعامل بـ...................... «)1(. 

َم اخلبائَث. -2 َأحلَّ اهلُل ...................... و حرَّ
-3 ...................... الكهربائّيُة نوعاِن : موَجَبٌة و سالَِبٌة.

َق املسلموَن ...................... خالدًة.  -4 حقَّ
ُة بـ...................... املروِر. -5 اِلتزَم املارَّ

-6 تكتسُب ...................... ألواَنـهـا ِمَن الشمِس.

تَــْدرِيـباٌت

)1( متفق عليه، رياض الصاحلني، حتقيق األلباين برقم )1(.

1

إشـاراِتالنِيَّـاِت

الشحناُتالنباتاُتبطوالٍتالطينِّبـات
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-1 قال تعاىل : }    { )1(.

-2 قال تعاىل : }    { )2(.                 
ُة املحتاجنَي. -3 ُتساِعد اجلمعياُت اخلرييَّ

-4 املعلامُت يتحلنْيَ باإلخالِص والعدِل.
-5 َأْنَشَأ املسلموَن اجلامعاِت واملكتباِت يف األندلِس.

-6 قـال الشاعر :

لُّ لسائِليها املشِكالِت)3(  َنا يف العلِم َبحًرا       حَتُ      وكانت ُأمُّ

ه إىل املفرِد : َأضُع خطا حتَت جِع املؤنِث الساملِ فيام يْأيت، ثم َأُردُّ
2

3
ا، ُثمَّ َأَضُعُه يف املكاِن املناسِب : ـً كِل جَع مؤنٍث سامل َأجُع كلَّ اسٍم يف الشَّ

-1 حَتوُم ....................... حوَل املصابيِح.
-2 ....................... اجلسِم نوعاِن : إرادية و غري إرادية.

حية. ولُة ....................... للرعايِة الصِّ -3 أنشَأِت الدَّ
-4 يعيُش احلوُت األزرُق يف ............................... .

)1( سورة الدخان آية )51 - 52( .                                                             )2( سورة البقرة آية )264(.
)3( للشاعر معروف الرصايف متحدثًا عن املكانة العلمية ألم املؤمنني عائشة رض اهلل عنها.

........................

........................

........................

........................

........................

........................

املفـرد

َعَضلـة

املحيط

ف
ص

ستو
م

الفراشة
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ِر إىل املفرِد املؤنَِّث، ُثمَّ إىل اجلمِع املؤنَِّث : ُل من املفرِد املذكَّ ُأَحونِّ

-1 أحرَض الطالُب الواجباِت.

املفرد املؤنث : ..........................................................................................................

مجع املؤنث السامل : ..............................................................................................

-2 من أخالِق املؤمِن التَّسامُح مع النَّاس.

املفرد املؤنث : ..........................................................................................................

مجع املؤنث السامل : ..............................................................................................

-3 يعيش القرويُّ يف بساطٍة و حمبة.

املفرد املؤنث : ..........................................................................................................

مجع املؤنث السامل : ..............................................................................................

4
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ت
ئال

عا

أصوات

زَهرات

ت
يقا

صد

صاتأبيات
خمل

هندات

زَهَراتأوقات

مجموعة جمع املؤنث السالممجموعة جمع املؤنث السالممجموعة اجلموعمجموعة اجلموع

5

 َأنُقُل كلَّ زهرٍة حتِمُل جَع مؤنٍث سالـاًم ِمَن جمموعِة اجلموع إىل جمموعِة جع املؤنِث الساملِ.

هوِر، هل فكرت لِـَمْن َسُتْهدهيا؟(  )واآلَن بعد أْن انتهيت من تنسيِق باقِة الزُّ
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أجُع كلَّ اسٍم مفرٍد اجلمَع املناسَب عىل غرار املثالي املحلولي :

6

َجْمع المؤنِث  الكلمـة  

عـاِمـلـة

فـائِــز

ـم مـعـلنِّ

كـريـمة

ـف مـوظَّ

زيـنـب

ُمـهـاِجرة

خـالِـد

.........................................

فــائــزون

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

ـَر َجْمع المَذكَّ

عــامــالت

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

*

*
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َأكُتُب احلرَف األوَل من اسِم كلنِّ صورٍة يف املربِع املناسِب ألحصَل عىل املوقِع اإلعرايبنِّ لالسِم 
املكتوِب باللوِن األمحر، ُثمَّ ُأكمُل اإلعراَب : 

اعات. ُب املسلُم إىل اهللِ بـالطَّ -1 َيتَقرَّ

7

................................ وعالمة ................................ الكرسة.

عوديات ُيربِّنَي أبناَءُهنَّ عىل حبِّ الوطِن. -2 السُّ

................   .............. وعالمة ................................ الضمة.

-3 ُتعامُل الفتياُت احليوانات بِرفٍق.

................   .............. وعالمة ................................ الكرسة.
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َة لكلنِّ جِع مؤنٍثٍ ساملٍ ملّوٍن فيام يأيت : ُ املوقَع اإلعرايبَّ و العالمَة اإلعرابيَّ أبينِّ

8

ُس املمرضات وقَتُهنَّ للسهِر عىل راحِة املرىض.   -1 ُتكرِّ
ٍة الستخدامِه يف   احلاالت  ُم يف ثالجات خاصَّ َفُظ الدَّ -2 حُيْ

الطارئِة.
م. َغ األنبياُء رساالت ربِّ -3 َبلَّ

فايات يف األماكِن املخصصِة. -4 وضَع التالميُذ النُّ
ات قلِب املـرِء قائلٌة لـه       -5 دقَّ

وانـي)1( ـَ                           إِنَّ احليـاَة دقـائـٌق و ث

9

)1( للشاعر أمحد شوقي.

كِل :              َأبحُث يف ذاكريت عن جِع مؤنٍث ساملٍ مناسٍب لكلنِّ فراٍغ ،ثمَّ أضبُط آخَرُه بالشَّ

-1 َقرَأْت هنٌد ....................... من كتاِب القراءِة.
ِة يف اململكِة. ِة املهمَّ راعيَّ موُر و احلبوُب من ....................... الزِّ -2 التُّ

-3 َناَلت ....................... اجلوائَز يف املسابقة.
مُة .......................  -4 كافأِت املَعلِّ

بيباُت .......................  -5 الطَّ

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................
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َأَجُع كلمَة )السيارة( جَع مؤنٍث سالـاًم، ثمَّ َأضُعها يف ثالِث جٍل مفيدٍة، بحيث تكوُن يف األوىل 
انيِة منصوبًة، ويف الثالثِة جمرورًة. مرفوعًة، ويف الثَّ

10

أ (  َأقرُأ القطعَة السابقَة، ُثمَّ ُأجيُب :
س- ما آخُر مكتبٍة ُقمت بزيارهِتا؟ وما اهلدُف من تلك الزيارِة؟

س- َماعنواُن آخِر كتاٍب قرأته؟

)1( يؤمه : يقصده و يتوجه إليه.

11

ولُة مكتبات عامًة، يرتاُدها النَّاُس كي  املكتبات مصادر للثقافِة واملعرفِة ، لذلك أقاَمِت الدَّ
ه)1( الباِحثون عن املعلومات. تكون منبَع إشعاٍع حضاريٍّ َيُؤمُّ

َزٌة  هَّ وُدوُر الُكُتِب َتَتَألَُّف من قاعات تضمُّ املخطوطات النفيسَة، وكثرًيا ِمَن املطبوعات. وجُمَ
بآالت حديثٍة لتصويِر الوثائِق.

ياض تعِكُس اهتامَم اململكِة باملكتبات العامِة. ومكتبُة امللِك فهٍد الوطنيِة بالرِّ

مرفوعـة
منصوبـة

جمـرورة

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

السيارة
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ِف املناسِب. ب( َأْسَتخرُج ِمَن القطعِة كلَّ مجِع مؤنِث ساملٍ، وأضُعه يف الرَّ

إعـرابـــها  الكلمـة  

جمع املؤنث السالم

املرفوع

املنصوب

املجرور

جـ( ُأعرُب ما حتَته َخطٌّ
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أ(  مثـاٌل ُمْعـرٌب : 
ُع املعلامُت الشهاداِت عىل التلميذاِت.            ُتـوزِّ

12

ب( ُأْعِرُب ما َيْأيت بالقلم الرصاص :

ورية للِجْسم. -1 الفيتامينات رَضُ

يئات. -2 ُتذِهب احلَسَنات السَّ

بيبة عىل املريَضات. -3 َكَشفت الطَّ

إعـرابـــها  الكلمـة  

ه الكرسُة الظاهرُة عىل آِخره. التلميذات          اسٌم جمروٌر  بـ )عىل( وعالمُة جرِّ

.      عىل               حرُف جرٍّ

مفعوٌل به منصوٌب و عالمُة نصبِه الكرسُة الظاهرُة عىل آِخره نيابًة 

عن الفتحِة؛ ألنه مجُع مؤنٍث سامٌل.

املعلامت         فاعٌل مرفوٌع و عالمُة رفعِه الضمُة الظاهرُة عىل آِخره.

الشهادات

ُع            فعٌل مضارٌع مرفوٌع وعالمة رفعة الضمة الظاهرة عىل آخره.     ُتوزِّ



97

إعـرابـــها  الكلمـة  
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ا ُنعدُّ مًعا )سلطة الفواكه( .. هيَّ
أ ( ُنكمُل كتابَة املقاديِر بجموٍع مؤنثٍة ساملٍة. 

13

ُف عىل طريقِة التحضرِي وفَق ما نراُه يف الصوِر. ب ( نتعرَّ

أَتسلَّى وأتعلَّم

ِ و ُشكَرُه بعَد َتَناُوِل الطعاِم. ال َنْنَسى محَد اهللَّ

ما َألَّذَّ سلَطَة الَفَواِكه

ثالث ............ ناضجاتأربع ..........................ثالث ........................

عرش ............ من الِعنِبرمانـة واحـدة
ثالث .........................

................. من الليمونمن عصري املانجو

سبع .........................
من الفراولة
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الدرس السابع :  جمُع التكسيــرِ )صياغُتُه وإعرابُُه(

 ليلـٌة عـاِصـفـٌَة

ِت النوافُذ واألبواُب اهتزاًزا  يف ليلٍة من لياِل الشتاِء الباردِة َهبَّْت عاصفٌة شديدٌة ، فاهَتزَّ
النوافَذ واألبواَب خوًفا من  بيوهِتم طلًبا لألماِن والدفِء، وأغلُقوا  إىل  الناُس  َفَهَرَع  عنيًفا، 

ِب املطِر إىل داخِل البيوِت ، و أرسُعوا ُيشِعلون املداِفَئ. َترَسُّ

استمرَّ هيجاُن العاصفِة و امتأَل اجلوُّ بالُغباِر وأوراِق الشجِر، ُثمَّ تَلبََّدْت الغيوُم فحجبِت 
الناُس  فَأَخَذ  املطر،  ِمَن  َسْياًل  الغيوُم  الرعُد، وَسَكَبِت  الربُق، وقصَف  النجوَم والقمَر، وملَع 

ُدون دعاَء املطِر، ويسبُِّحون اهللََّ الذي سبَّح الرعُد بحمدِه واملالئكُة من ِخيَفتِِه. يردِّ

ـٍة  َدْت الغيـوُم والَح نـوُر الشمـِس، فَخـرَج الناُس إىل أعامهِلِم يف ِهَّ وعنـَد الصباِح تبـدَّ
ونشـاٍط.    

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة - بإذن اهلل - أن :-
 - حيوال االسم املفرد إىل مجع تكسري.

 - يستخرجا مجع التكسري من األمثلة املعطاة.
-  يعربا مجع التكسري يف حاالته اإلعرابية الثالثة.

محاولة للفهم

تاِء. - َأِصُف مظاِهَر الطبيعِة يف الشِّ
عاُء الذي ُيقاُل عنَد ُنزوِل املطر؟  - ما الدُّ
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أوالً : الصياغة : 

ُل األمثلَة السابقَة  َأتـأمَّ
) ............. ( س- ما نوُع الكلامِت امللونِة من حيُث العدِد ؟                      

س- هل ُختمت هذِه اجلموُع بعالمِة مجِع املذكِر الساملِ  ) واو ونون أو ياء ونون (
)ال(      َأْو عالمِة مجِع املؤنِث الساملِ )ألف و تاء( ؟                             

ر أم مؤنَّث ؟ س- ما مفرُد كلِّ مجٍع ، و هل هو مذكَّ

أمثلة للمالحظة

-1َتَلبََّدْت الغيوُم.
-2َأْغَلَق الناُس األبواَب.

 -3  امتأَل اجلوُّ بأوراِق الشجِر.

ُمناقشًةٌ واستنتاٌجً

- ُأقارُن بني حروِف املفرِد و حروِف اجلمِع فيام سبق.

الغـيوم                                     الغيمة                                مؤنث
األبواب                                  الباب                                  مذكر 

أوراق                                      ورقـة                                 مؤنث      

مفـرده

مفـرده

مفـرده
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ت( ؟ ْت)َتَغريَّ َ س- َأَبِقيْت صـورُة املفرِد )حروفه وحركاته( ساملـًة عنَد اجلمِع َأْم َتَكرسَّ
ْت(                               )َتَكرسَّ
تكسرٍي(             مجَع  ى  )ُيسمَّ ؟   مجعه  عنَد  مفردِه  صورُة  تتّكرسَّ  الذي  اجلمَع  ي  ُنسمِّ ماذا  إذًا  س- 

يطرأ عىل صورة   ٍ بَِتَغريُّ أو مؤنث(  املفرِد )مذكر  االسِم  ِمَن  التكسرِي  يصاُغ مجُع 
َي مجع تكسرٍي. مفرده، ولذا ُسمِّ

                                              
ثانًيا : اإلعراب : 

ُأعيُد قراءَة األمثلِة : 
ٍن ؟ س- ما املوقُع اإلعرايِبُّ لكلِّ مجِع تكسرٍي ملوَّ

ِل )الغيوُم(                            فاعٌل مرفوٌع.              يف املثاِل األوَّ
             يف املثاِل الثَّاين )األبواَب(                         مفعوٌل بِه منصوٌب.

             يف املثاِل الثَّالِث )أوراِق(                           اسٌم جمروٌر.  
ُة التي ظهرْت عىل آخِر كلِّ مجٍع منها ؟ س- ما العالمُة اإلعرابيَّ

ُة يف حالِة الرفِع                                 )الغيوُم(               الضمَّ
             الفتحُة يف حالِة النصِب                              )األبواَب(
             الكرسُة يف حالِة اجلِر                                  )أوراِق(     

س- هل ظهرْت عالماُت اإلعراِب األصليِة لالسِم املفرِد عىل مجِع التكسرِي ؟ )نعم( 

اجلمع
املفرد

َأُدلُّ عىل جوِع تكسرٍي ُأخرى وردْت يف القطعِة ، و أذكُر مفرَدها. 
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ُة الظاهرُة، وينصُب وعالمُة نصبِه الفتحُة   ُيرَفُع مجُع التكسرِي وعالمُة رفعِه الضمَّ
ِه الكرسُة الظاهرُة. الظاهرُة، وجيرُّ وعالمُة جرِّ

الَقــاعــَدة :

رُي الذي يطرُأ عىل املفرِد عنَد مجعِه مجَع تكسرٍي يكون :    الَتغُّ
ِ َبعِض حركاتِه) ُغْصن                    َأْغَصان، ا بزيادٍة أو بنقٍص يف حُروف املفرِد مع تغريُّ إِمَّ

ِكَتاب                  ُكُتب(، أو بتغيرِي حركاِت املفرِد ) َأَسد                   ُأْسد (.

عالماُت  إعراِب  جمع  التكسيــر

ت صورة مفرده عند اجلمِع. جع التكسري هو كل جع تغريَّ

-1 الضمة يف حالة الرفـع.
-2 الفتحة يف حالة النصب.

-3 الكرسة يف حالة اجلـر.

ْع َ أ
اوَ

د
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َأَضُع كلَّ جِع تكسرٍي يف مكانِه املناسِب :

ي ........................ املناسَك يف أماٍن. -1 ُيَؤدِّ

ِة يف اململكِة. -2 حقُل َشْيَبه ِمْن ...................... البرتوِل املهمَّ

-3 ُنكافُح ...................... بِالتطعيِم.

ُ عىل الشاطِئ. -4 ...................... تتكرسَّ

-5 َنقِض أوقاتًا ممتعًة يف ......................

ٌة بالربوتني. -6 ...................... غنيَّ

تَــْدرِيـباٌت

األمــواُج

البساتيِ

اللحـوُم

احلجاُج

حقولِ

األمراَض

1
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َأكُتب مفرَد كلنِّ جِع تكسرٍي حتته خطٌّ فيام يأيت : 
-1 قال تعاىل : }                                                                          { )2(

-2 قال تعاىل : }                                                                           { )2(
-3 قال رسوُل اهلل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : »إِذا جاء رمضاُن ُفتِّحْت

َدت الشياطني«. )3( قْت أبواُب النَّار، وُصفِّ أبواُب اجلنِة، وُغلِّ
ِِمذيُّ - رمحه اهلل - مْن ُعلامِء احلديِث. -4 اإلماُم الرتِّ

-5 أرسَل اهلُل الرسَل ُمبرِشيَن و ُمنِذريَن.
ُنَنا      إِنَّ اجلامَل مجاُل العلِم و األدِب  -6 ليَس اجلامُل بأثواٍب ُتَزيِّ

)1( سورة اجلن آية ) 18(.
)2( سورة التوبة آية ) 36 (.

)3( متفق عليه ، رياض الصاحلني - حتقيق األلباين برقم 1228.

َن ِمنُه جَع تكسرٍي، ثمَّ َأضُعُه يف املكاِن املناسِب :  كونِّ ُ صورَة كلنِّ اسٍم مفرٍد ممَّا سبق، أِلُ ُأَكرسنِّ
-1 ُيْؤِذي املاُء البارُد .........................

-2 ُتْصَنُع ........................ ِمَن القطِن أو احَلرير.
3 - لُِنحاِفْظ عىل ......................... الدراسِة.

-4 يسكُن .........................  يف ُقرى حتَت األرِض.
-5 .........................  احلديقِة باسقاٌت.

-6 َأْدَخْلُت الرسوَر عىل قلوِب ......................... 

ـن النَّمَلة  الثوبَشَجرةَمْقَعداملِْسكيالسنِّ

املفـرد
........................

........................

........................

........................

........................

........................

2

3
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ُل إىل جِع التكسرِي، وُأالحُظ التغيرَي احلاصَل : ُأحونِّ

 املـفــرد

هَذا فصـٌل مرتـٌب. 

هَذا قـلٌم جـديٌد.

هذِه حقيبٌة معّلقٌة يف مكاِنا.

هَذا مشهـٌد مجـيٌل.

شاهدُت سفينًة ضخمًة.

اشرتيُت كتـابًا مفـيًدا.

درسُت قاعـدًة جديدًة.

سمعُت صوتـًا َشِجـيا.

 اجلمـع

هذهِ فصـوٌل مرتـبٌة.

......................................

......................................

......................................

شاهدُت ُسُفًنا ضخمًة.

......................................

......................................

......................................

4
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طباعة ..............
الرشيفة.

طباعة ..............
اإلسالمية.

بناء ..............كفالة ...............
و .................

حفر ...............

َمَتها عِن األعامِل اخلرييِة التي  ، فسَأَلْت معلِّ َأراَدْت ِحّصُة أن تتربَع بجزٍء ِمْن مرصوِفها اخلاصِّ
ْتها عىل مفاتيِح اخلرِي. يمكُن َأْن ُتساِهَم فيها، فدلَّ

رَف عىل تِلك األعامِل عن طريِق إكامِل الفراغاِت التاليِة بجموِع تكسرٍي ؟! هل بإمكانِك التعَّ

َأقرُأ سورَة القارعِة وَأستخرُج منها كلَّ جِع تكسرٍي وآيِت بمفردِه.

مفــرده  جع التكسيــر

5

6
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َأجُع كلَّ اسٍم مما يأيت مرًة جَع مؤنٍث سالـاًم، و مرًة جَع تكسرٍي : 

نَة إعراَب الكلمِة امللونِة بلون الكلمِة نفِسها، ُثمَّ ُأْكِمُل َرسَم الَفراشِة. نُ املساحة املتضمَّ ُألونِّ
-1 ألوان الَفراِش زاهيٌة.     -2 تكثُر الفراُش يف احلقول.     -3 تنقُل الفراُش حبوب اللقاِح.      

مجع املؤنث السامل : ...................
مجع التكسري : ............................ زهـرة

مجع املؤنث السامل : ...................
مجع التكسري : ............................ سلـة

مجع املؤنث السامل : .......................
مجع التكسري : .................................  جائـزة

اسم جمرور

وعالمة

جـره

الكرسة

الظاهرة

مفعول به
منصوب

المة
وع

نصبه
الفتحة

مبتدأ مرفوع

وعالمة رفعه
الضمة
الظاهرة

7

8
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ٍن فيام يأيت :  ُأَبينِّ املوقَع اإلعرايبَّ ، و العالمَة اإلعرابيَة لكلنِّ جِع تكسرٍي ملوَّ

ِة. -1 َتْسَتْمتُِع الطالباُت بِاألنشطة املدرسيَّ
-2 املؤمنوَن إِخوة.

ولُة أحكام الرشيعِة اإلسالميَِّة. -3 ُتطبُِّق الدَّ
-4 اْسَتْبَسَل اجلنود يف املعركِة ِدفاعًا عن وطنِهم.

-5 ِمْن ُشَعراء اإلسالِم حّساُن بن ثابٍت ــ.
-6 َحَوى كتاُب القواعِد فوائد عديدًة.

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

               َأبحُث يف ذاكريت عن جِع تكسرٍي مناسٍب لكلنِّ فراٍغ ، ُثمَّ َأْضبُِط آخَرُه بالشكِل :  

-1 يزوُر والِدي ....................... يف العيِد.
-2 َيُفوُح الِعْطُر ِمن ....................... اجلميلِة.

-3 ....................... اإلسالِم مخسٌة.
ِسُن املسلُم إىل ....................... . -4 حُيْ

-5 َتَتأْلأُل ....................... يف السامِء.
-6 َرَوى أبو هريرَة ــ ....................... كثريًة.

9

10
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َز َمائَدَة  هِّ يف ِحنَي كانت الوالدُة مشغولًة بإعداِد الطعاِم للضيوِف، طلبْت ِمْن سلمى َأْن جُتَ
الطعاِم ........................................................

َأنظُر إىل الصورِة وأكتُب ما قامْت به سلمى، باستخدام جوِع التكسرِي ما أمكن.                

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

11
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أ( أمثلـٌة معربـٌة : 
- األصحاُب عوٌن لإلنساِن. 

دوُد املياَه. - حتجُز السُّ

ْم ِمَن األخطاِء.  - تعلَّ

إعـرابـــها  الكلمـة  

ْم فعُل أمـر.تعلَّ
والفاعُل )أنت(.

إعـرابـــها  الكلمـة  

حتجز

السدود

املياه

فعٌل مضارٌع.

فاعٌل مرفوٌع و عالمُة رفعِه الضمُة الظاهرُة عىل آخرِه.

مفعوٌل بِه منصوٌب و عالمُة نصبِه الفتحُة الظاهرُة عىل آخره.

إعـرابـــها  الكلمـة  

األصحاب

عون

لإلنسان

مبتدٌأ مرفوٌع و عالمُة رفعِه الضمُة الظاهرُة عىل آخرِه.

خرٌب مرفوٌع و عالمُة رفعِه الضمُة الظاهرُة عىل آخرِه.

. الالم : حرُف جرٍّ

ِه الكرسُة الظاهرُة عىل آخره. اإلنسان : اسٌم جمروٌر و عالمُة َجرِّ

12
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صاص: ب( ُأعرُب ما َيْأيت بالقلم الرَّ
ار أُمـَنـاء. جَّ هول ِخْصَبة.                                        ـ التُّ ـ السُّ

ـ َأْنَشَأت اململكة ُدورًا لأليتام.                   ـ َيْلَعب األوالد يف احلديقة.

إعـرابـــها  الكلمـة  

إعـرابـــها  الكلمـة  
.مـن حرُف جرٍّ

اسٌم جمروٌر بـ )من( وعالمُة جره الكرسُة الظاهرُة عىل آخرِه. األخطاء
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أتسلَّى وأتعلَّم 

الكلمـة هـي :

-1 مجع كلمة )جرس(.
-2 مجع كلمة )رسالة(.

-3 اسم ملصيف سعودي.
-4 مفرد كلمة )جبال(.

-5 مفرد )سموم(.

13

14

نـشـاٌط لغـوّي 

يقوم فريقان، فيأيت األول بجمِع تكسري، و يأيت الثاين باملفرِد منُه، ومْن خيطئ خيرْج ِمَن اللعبِة.
َن من حروِف املربعاِت األفقيِة السفىل جَع تكسري. أمأُل املربعاِت العموديَة حسَب املطلوِب، أُلكونِّ
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قواعد تعلمتها و لن أنساها :

تَدريباٌت عامٌة على االسم 

عالمات رفع االسم 

الواو األلفالضمة

عالمات نصب االسم 

عالمات جـر االسم 

اليـاءالكرسةالفتحة

اليـاءالكرسة

يف املفرد وجع التكسري 
يف جع املذكر السامليف املثنىوجع املؤنث السامل

يف املثنى وجع املذكر السامليف جع املؤنث السامليف املفرد وجع التكسري

يف املفرد وجع التكسري 
يف املثنى وجع املذكر الساملوجع املؤنث السامل
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ُأْكِمُل اجَلْدوَل عىل َنَمِط املثاِل املحُلوِل :

ُض عن كلنِّ اِْسَمْيِ حتَتهام خطٌّ باسٍم واحٍد ُمثنى ، كام يف املثاِل : ُأَعونِّ

. ِحيِّ -1 هَتَتمُّ اململكُة باجلانِب التَّعليميِّ واجلانِب الصِّ

. ِحيِّ      هَتَتمُّ اململكُة بـاجلانبنِي التَّعليميِّ و الصِّ

اجلمـع ونـوعـه  املثـنـىاملفـرد

سـالح

زرافـة

......................

......................

ذئـب

......................

......................

سـالحـان

...............................

...............................

وردتــان

...............................

...............................

حـامــدان

أسلـحـة                         مجع تكسري

.......................                               ........................

نـابغــون                                    ............................

.......................                               ........................

.......................                               ........................

فـاطمــات                                         .......................

.......................                               ........................

1

2
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ي و احلرَم النَّبوي. -2 ُزْرُت احلرَم املكِّ
.............................................................................................................................................

يِن  يف اململكِة. يُخ ابُن باٍز و الشيُخ ابُن عثيمني ) رمحهام اهلل ( من ِكباِر علامء الدِّ -3 الشَّ
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

اخلــبــر املبـتـدأ

ُ نوَع ُكلٍّ مَن املبتدأ واخلرِب من حيُث العدُد فيام َيأيت ، ُثمَّ َأذكُر عالمـَة رفِع ُكلٍّ ِمْنُهام : ُأبينِّ
محِن. اج ُضيوف الرَّ ياِن ساجداِن بنَي يَديِّ اهللِ.             -4 احُلجَّ -1 املصلِّ

-2 آيات الُقرآِن َبيِّنات.                                   -5 امُلْؤِمُنون ُمتَحاُبون.
-3 املسجد َعاِمر بِامُلصلِّني.                             -6 القلوب خاشعة. 

عالمـة رفعـهنوعــهعالمـة رفعـهنوعــه

 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6

3
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فع املَناسبِة : َأضُع خطا حتَت الفاعِل وُأبُي نوَعـُه )مْن حيُث العدُد (، ُثمَّ َأكُتبـُه حتَت عالمِة الرَّ

نـوع الفاعـل
.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

-1 حيصُد املَزاِرُعون سنابَل القمِح.
ُن اجلمل املاَء يف َسَناِمِه. زِّ -2 ُيَ

-3 ُتعاِوُن هيئات اإلغاثِة املحتاِجني.
يكاِن األرباَح. -4 اقتسَم الرشَّ

اِطئ. -5 َتَتسابُق أمواج البحِر نحَو الشَّ
ون تقاريَر إخَباريًَّة. حفيُّ -6 كتَب الصَّ

ياِد. ِة الصَّ -7 َنجِت الَغَزالتاِن مْن ُبنُدِقيَّ

الضمـة
)حركــة(

األلـف
)حـرف(

الـواو
)حـرف(

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

4
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بِب : ُ عالمَة نصبِه مع ذكِر السَّ َأستخرُج املفعوَل بِه يف اجلمِل التالية ، ُثمَّ ُأبينِّ

-1 َتُضمُّ رشكُة البرتوِل ُمهندسني بارعني.
كُة فريقني للتنقيِب عِن البرتوِل. -2 َبَعَثِت الرشَّ

ُبون ُحُقوال جديدًة. -3 اكتشَف املنقِّ
كُة َحْفال لتكريِم العاملنَي. -4 َأَقاَمِت الرشَّ

كُة ُمكافآت للعاِمِلنَي. َمِت الرشَّ -5 َقدَّ

ٍن فيام يأيت مع ذكِر السبِب : ُ عالمَة جرنِّ ُكلنِّ اسٍم ملوَّ ُأَبينِّ

السبب عالمة نصبه املفعول به

....................

....................

....................

....................

....................

فالِن سعيداِن باهلديتنِي.   الطِّ

ال ترِم القاممَة ِمْن نافذة السيارِة.

يقُف اجلنوُد يف صفوف منتظمٍة.

َبْت مديرُة املدرسِة بالزائرات. َرحَّ

يتمنَّى الطياُر للمسافرين رحلًة سعيدًة.

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

5

6

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................
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َأِصُل بَي املجموعاِت الثالِث ) أ ، ب ، جـ ( عىل غرار املثال : 

جـأ

متحفان 
متحفي

فراشات

بـيـت

مساعدون 
مساعدين

أصدقاء 

جع مذكر سـامل

مـثنى

جع تكسري

جع مؤنث  
سامل

 مـفرد

 يعرب باحلركات
)الضمة - الفتحة - الكرسة(

 يعرب باحلروف
)الواو - الياء(

يعرب باحلروف
)األلف - الياء(

7

ب
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ُأْدِخُل كلَّ جٍع مما يأيت يف جلٍة مفيدٍة، بحيث يكون األول مرفوًعا، والثاين منصوًبا، والثالث جمروًرا.

أبحُث يف ذاكريت عن اسـٍم لكلنِّ مكاٍن خـاٍل مِمَا َيأيت مع مراعاِة العـالمة اإلعرابية :

ٌة. ـُه .................. ببدٍر َو ُهم ِقلَّ -1 عرْفُت يف التَّاريِخ كيَف نرَص اللَّ
مُة تضاريَس اململكِة َعىَل ........................ شبِه اجلزيرِة العربيِة. حِت املعلِّ -2 َوضَّ

-3 ................ َعاِمرتاِن بِالكُتب.
وحَة بـ................ املائيِة. ُن اللَّ -4 ُنلوِّ

مُة الُعلوِم ................ َناِجحتنِي يف املخترِب. -5 َأْجرْت َمعلِّ
ُمون ................ يف َعِملهم. -6 املعلِّ

ياِضيات. َة يف حصِة الرِّ -7 ُأْحرِضُ ................ اهلندسيَّ

املسابقات

املخلصون

األمـطار

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

8

9
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العنب 

شـجُر الِعنِب ُيْزَرُع يف فصل الشـتاِء، ويبدأ باإِلثامِر بعد 
َأْرَبِع سنواٍت إذا ُاْعُتنَِي به مِن : َحْرٍث وَتسميٍد وَتْشذيٍب)1( 

َو َرشٍّ باملبيدات التي تقتُل احلرشات.
وُيَعّد العنُب من َأغنى الَفواِكِه فائَدًة عىل اإِلطالق، ألنه 

ٌط لوظائِف الَكبد، ونافٌع لْلُمصابني بَِفْقر الدم  َغنيٌّ بالفيتاميناِت و املعادِن والّسكِريَّاِت، و ُمَنشِّ
ًما)2(. ِع والشيوِخ، وَهو مفيٌد ناِضًجا وِحرْصِ ضَّ والرُّ

أ( َأقرأ القطعَة السابقَة، ثم ُأجيب :
ها. ي فواكَه ُأخرى ُأِحبُّ -1 لِـَم ُيَعدُّ العنُب من أغنى الفواكه فائدًة ؟         -2 ُأَسمِّ

ب( ُأعيُد قراءة النص، ثم َأمأُل اجلدول بام هو مطلوب :

جع املؤنث السامل  جع تكسري

جـ( ُأَثنِّي كلمتي ) َفائِدة - َغنِّي ( ، ُثمَّ َأضُعُهام يف مُجَلتني ِمن إِنشائي.
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

1 ـ
2 ـ
3 ـ

1 ـ
2 ـ
3 ـ

)1(  َقْطُع القشور و العيدان املتفرقة من أغصان الشجر.                             )2(  الثمر قبل النضج.

10
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. د( ُأعرُب َما حتَتُه خطٌّ

إعـرابـــها  الكلمـة  

ُأَمثُِّل مِلا يأيت يف مجٍل مفيدٍة:

-1 اسٍم مفرٍد مذكٍر جمروٍر.

-2 ُمَثـنَّى مؤنٍث يقُع فاعاًل.

-3 مجِع مذكٍر ساملٍ منصوٍب.

-4 مجِع مؤنٍث ساملٍ يقُع مبتدأ.

-5 مجِع تكسرٍي يقُع مفعواًل بِه.

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

11
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ُأعرُب َما َيأيت بالقلم الرصاص :
الب ُجزأيِن مَن الُقرآن. - َحِفظ الطُّ

- البَناؤوَن نشيطوَن.
- ُتَعاِمل املسِلامت اخلادِمات بِرفق.

إعـرابـــها  الكلمـة  

12



123

أتسلَّى و أتعلَّم

ياٍت ألقساِم  َأْنَشَأ والِدي مركَز تسويٍق، وَرِغَب يف تنسيِقِه بَِوْضِع الفتاٍت إرشاديٍة حَتمُل ُمَسمَّ
املركِز، وحرًصا ِمنِّي عىل سالمِة هِذِه الالفتاِت َسُأكِمُلها بجموٍع مناسبٍة.

األلبان و ........................

......................................

......................................

املحاسبون......................................

اخلرضاوات و .................

......................................

................. و .................

13
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) أ (

ُأَشاِرُك يف كتابِة نوِع كلنِّ مبتدأ و خرب فيام يأيت ، ثم َأكتُب أمامهام عالمَة رفِعهام :

الدرس الثامن  : إعراُب املبتدأ و اخلبرِ باحلركاِت واحلروِف

ا. ـً املبتدأ و اخلرب مرفوعـان دائم

من أهداف الدرس : يستطيع التلميذ والتلميذة ـ بإذن اهلل ـ أن :
- يذكرا عالمة رفع كل من املبتدأ و اخلرب يف أمثلة معطاة.

- ُيكمال أمثلة معطاة بمبتدأ أو خرب مناسب.
- ينشئا جاًل اسمية مفيدة.

 عالمُة رفِع املبتدأ و اخلرِب الضمُة إذا كان كلٌّ منهام مفرًدا، أو مجَع تكسرٍي، 
ا. ـً أو مجَع مؤنٍث سامل

-1 الـصــدق فضــيـلة.
  مفـرد 

-2 األبـطــال أقـويــاء.
مجع تكسري

-3 اخليَّـاطـات مـاهـرات.
مجع مؤنث سامل

الضمة

...............................

...............................
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)ب (
ُأَشاِرُك يف إعراِب املبتدأ و اخلرِب فيام يأيت :

-1 الوالـدان حنـونـان.

-2 الفتـاتـان مهـذبتـان.

إعـرابـــها  الكلمـة  
الوالـدان

حنونـان
ُه مثنى. مبتدٌأ مرفوٌع و عالمُة رفِعه األلُف ألنَّ

ُه .................. خرٌب .............. وعالمُة ...............، ألنَّ

إعـرابـــها  الكلمـة  
الفتـاتان

مهذبتـان

.....................................................................................................

.....................................................................................................

) ج(
ُ نوَعهام وعالمَة رفِعهام عىل غراِر املثاِل  ي حتت اخلرِب فيام يأيت، ُثمَّ ُأبينِّ َأضُع خطا حتَت املبتدأ وخطَّ

املحلوِل :

عالمُة رفِع املبتدأ واخلرِب األلُف إذا كاَن كلٌّ منهام مثنى.

مجع مذكر سامل
........................

........................

الــواو
........................

........................

بون. -1 الالِعبون ُمـدرَّ
-2 اإلطفائيوَن ُمغامـرون.

ـفون ُمْنتِجـون. -3 املوظَّ
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ا. ـً عالمُة رفِع املبتدأ و اخلرِب الواو إذا كاَن كلٌّ منهام جـمَع مذكٍر سامل

الَقــاعــَدة :

 املبتدأ و اخلـرب مرفـوعان

عالمات رفع املبتدأ واخلبر

الـواوالضمة  األلـف

 املْنترصوَن فرحـوَن.الدفـان رائعـانِ. األلعاُب مثريٌة.

 إذا كان املبتدُأ 
واخلبـُر مفـرًدا أو 
مجَع تكسرٍي أو مجَع 

مؤنٍث ساملًا.

إذا كان املبتدُأ 
واخلرُب مثنى.

إذا كان املبتدأ 
واخلرُب مجَع مذكٍر 

ا. ـً سامل
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أمأُل كلَّ فراٍغ فيام يأيت بمبتدأ أو خرٍب مناسٍب مما سبق ، ُثمَّ أذكُر عالمَة رفعِه :

تَــْدرِيـباٌت

عالمة الـرفـع
......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

-1 ..................... حديثان.
-2 الصحيفُة ..................... إعالميٌة.

-3 املسلمون ..................... يف رمضان.
-4 ..................... غنيٌة بالربوتني.

-5 ..................... القرآِن الكريِم بيناٌت.
-6 العقبُة ..................... األردن الوحيُد. 

صائمون وسيلةالربجانآياتالبقول ميناء

ُأعّيُ كاّلً من املبتدأ واخلرِب ، وَأذكُر عالمَة رفِعهام :
-1 قال اهلل تعاىل :}                                                    { )1(

-2 قال اهلل تعاىل :}                                                     {)2(
ـاحناُت ناقالٌت للبضائع. -3 الشَّ

)1( سورة النور آية )35(.                  )2( سورة النساء آية )34(.

1

2
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حفيون حريصون عىل تغطيِة األحداِث العامليِة. -4 الصَّ
-5 الواديـاِن متعرجـاِن.

-6 احلجاُج ضيـوُف الرمحـِن.

ُ ما يلزُم : ُل املبتدَأ و اخلرَب فيام يأيت من صيغِة املفرِد إىل املثنى، ُثمَّ إىل اجلمِع املناسِب، و ُأغريِّ ُأحوِّ
  -1 املفسُد بني الناِس مذمـوٌم.

     املثنى      ..................................                                     اجلمع     ..................................

 -2 العيادُة الطبيُة عامرٌة باالستشاريني.
    املثنى      ...................................                                      اجلمع     ..................................

عالمة رفعه اخلبـر املبتدأ عالمة رفعه

1

2

 3

4

 5

 6

3
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َأكُتُب يف الفراِغ مبتدًأ أو خرًبا مناسًبا ، و َأذكُر عالمَة رفِعه :

-1 اجلنوُد ........................ عن بلِدِهم برضاوٍة.                     
-2 ........................ املنزِل نارضٌة.

-3 السعوديات ........................ يف بناِء املجتمع.
-4 ........................ آمرون باملعروِف و ناهون َعِن املنكِر.

-5 النصيحُة ........................
-6 الفندقـان ........................

-7 ........................ مرتبياٌت عىل احِلْشَمِة و الَوَقاِر.
-8 ........................ مزدمحٌة باملـاّرِة.

َأْجَعُل كلَّ اسٍم مما يأيت مبتدًأ يف جلٍة من إنشائي و َأذُكُر عالمَة رفِعه :

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

املجـدون 

السيارات

الطـيور

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

........................

........................

........................

5

4
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َأْجَعُل كلَّ اسٍم مما يأيت خربًا يف جلٍة من إنشائي و َأذُكُر عالمَة رفِعه :

عــذب

نشيـطان

جمتهـدة

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

........................

........................

........................

ُأْنِشُئ أربَع جٍل اسميٍة َأِصُف فيها بعَض مظاهِر العيِد :

1 ـ  ........................................................................................................................

2 ـ  ........................................................................................................................

3 ـ  ........................................................................................................................

4 ـ  ........................................................................................................................

6

7
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 على عرفات

يف اليوم التاسِع من ذي احلجِة يلتقي احلجاُج عىل عرفاٍت ألداِء ركٍن من أهِم أركاِن 
ُه الوقوُف بعـرفَة، اجلبُل فسـيٌح، والسـاحة واسعٌة، واخلياُم منترشٌة، واحلجـاُج  احلجِّ ، إنَّ

قادمون من كلِّ فـٍج عميـٍق.
األلواُن خمتلفٌة ، واللغاُت متعددٌة ، جيمُعهم اإلسالُم الذي وّحَد القلوَب ، وأّلَف 

بني النفوِس.
نشيـطوَن،  فوَن  واملطـوِّ قادماٌت،  واحلافـالُت  دائبٌة،  واحلـركُة  ممهدٌة،  الطرُق 

وَن، واملسلامُت مهلِّالٌت، والكلُّ يف طاعِة اهللِ سـواٌء. واملسـلموَن ُمكربِّ
وقبل غروِب الشـمِس يقُف املسلمون داِعنَي، سائِلنَي اهلَل للُمْسلمنَي العـزَة يف الدنيا، 

واملثـوبَة يف اآلخرِة.

أ( أقرُأ القطعَة السابقَة، و ُأجيُب عاّم ييل :

- متى يلتقي احلجاُج عىل صعيِد عرفاٍت ؟

ب( أستخرُج من القطعِة كلَّ مبتدأ وخرٍب ، وأبُي نوَعهام، وعـالمَة رفِعهام.

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

8
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أعرُب ما ُخطَّ باألمحِر :

-1  إماطة األذى عن الطريِق صدقة. 

-2 األطفال متطلعون إىل مستقبٍل أفضَل.

-3 احلقالن مثمران.

-4 النباتات متنوعـة.

إعـرابـــها  الكلمـة  

9
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أنيِث إْن ُوِجدْت : َأضُع خطا حتت املؤّنِث فيام ييل، و َأْذكُر عالمَة التَّ
.................... -1 قال تعاىل:}  {)1(  

.....................   )2(} -2 قال تعاىل:}  
هناِء رشَق هضبِة نجد.                    .......................................... -3 تقُع صحراُء الدَّ

-4 ُيستخرُج البرتوُل ِمْن باطِن األرِض.                ..........................................
-5 اَلتْعبثِي بأسالِك الكهرباِء.                                 ..........................................

-6 رَضَبْت أسامُء بنُت أيب بكٍر ــ مثاًل لِلتضحيِة يف سبيِل اهللِ. ..................................

َأْقرُأ اجلمَل اآلتيَة ، َوَأكتُب الكلامِت التي حتَتها خطٌّ يِف العموِد املناسِب :

٭ حتل التدريبات حتت إرشاف املعلم واملعلمة.                  )1( سورة القيامة آية )1 ، 2(.                   
    )2( سورة الليل آية ) 5 ، 6 ، 7 (.                                   )3( سورة احلجرات آية )10(.                    )4( سورة البلد آية )9-8(.

)3(}                                    {1-
        )4(}                                                          {2-

-3 أماَم البيتِ نخلٌة وشجرتاِن.
-4 شاهدُت يِف امليناِء زورقنِي َوُسُفًنا.

باٍت. رِق حُمجَّ َن يِف الطُّ -5 املؤمناُت يرِسْ
ْعُت املسافريَن وأنا أدعو هَلُم.                           -6 َودَّ

................

................

................

................

................

................

جــع مثـنـى مفـرد

أختبر معلوماتي٭ )أ(

1

2

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................
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َأبحُث عامَّ يأيت يف املربعات :

مجع )َشْعب( : ........................

مفرد )َمساكن( : .......................

مجع )سّلة( : ...........................

مفرد )َمصاِدر( : .......................

مثنى )َصْوت( : ........................

مفرد )مكتباِن( : .......................

، وُأُعيُد كتابَة  ُل االسَم املفرَد الذي حتَته خطٌّ إىل مثنى، مع مراعاة املوِقع اإلعرايبِّ ُأحوِّ
اجلملِة صحيحًة :

ادُق بفضِل اهلل. -1  َنجا الصَّ
-2  اِْستمعُت إىل حمارضةٍ مْن عاملٍ جليٍل.

-3  بنى املحسُن مسجًدا.
-4 الشجرة مثمـرة.

................................................

................................................

................................................

................................................

4

3
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ُل األسامَء التي حتتها خطٌّ إىل جٍع ، و أعيُد كتابَة اجلملِة : ُأحونِّ
اهِد. -1 استمَع القاض إىل الشَّ

-2 التلميذُة مشاركٌة يف إصداِر جملِة الفصِل.
َذ املسلُم رسوَل اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قدوًة. -3 اخِتَّ

-4 صححِت املعلمُة ورقَة االمتحاِن.
-5 ينرُص اهلُل املجاهَد يف سبيلهِ.

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

 أ (  َأضبُط آخَر كلمِة )الفائزة( بالّشكِل، وَأذكُر سبَب الضبِط.
ا، وأعيُد كتابَة اجلملِة يف احلالتنِي، ثم  ـً ب( ُأثنِّي كلمَة )الفائزة(، ثم أمجعها مجع مؤنٍث سامل

ُ عالمَة اإلعراِب لكلٍّ منهام. ُأبنيِّ
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 ُأثنِّي الفاعَل )املمرض( ُثمَّ أمجُعه، وأعيُد كتابَة اجلملِة يف احلالتني كتابًة صحيحًة.

َم املمرُض اجلروَح َعقَّ

َأِت املعلمُة الفائزة يف املسابقِة  َهنَّ

..............................................................................................................

7

6

5



136

ني حتت اخلرِب فيام يأيت، وُأذكُر عالمَة رفِعهام : أرسُم خطا حتَت املبتدأ وخطَّ

يادون مستمتعون.  -1 الصَّ
-2 اأَلْمواج ُمتالِطمة.

َنارتان جديدتان. -3 الصِّ
مكات كبريات. -4 السَّ

خُر .................... نقوده.       )مفرد(  -1  يدَّ
 -2  .................... ُمْستبرشون بقدوِم رمضاَن .        )مجع مذكر سامل(

 -3  َتَصافَح .....................      )مثنى(
 -4 احلدائُق ُمزدانٌة بـ .....................             )مجع تكسري(

 -5 تساعُد اجلمعياُت اخلرييُة .....................       )مجع مذكر سامل(
بيُب .................... جراحيتنِي.            )مثنى(  -6  أجرى الطَّ

وارَع.            )مجع مؤنث سامل(  -7  جتوُب  .................... النَّجدِة الشَّ

ِد بَي القوسِي :         أبحُث يف ذاكريت عن اسٍم مناسٍب لكلنِّ فراٍغ مع مراعاة النوِع املحدَّ

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

9
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رِق فتَسبُِّب َتكاُثَر اأَلْمراِض يف اْلبالِد. فاياِت عىل الطُّ َيْرمي اْلـُمْهِملوَن النُّ
َتمُّ بَِسالمِة البيَئِة َبرامَج لَِتْوِعَيِة املواطننَِي، َوَبيَّنْت هَلُم  ْيئاُت اّلتي هَتْ َمِت اهْلَ َوهِلذا َنظَّ

َة النَّظافة، كَمـا َبثَّْت يف َوسـائِِل اإِلْعـالِم اإِلعالنـاِت ، وَأْرَسـَلِت الـمـْندوبـنَي  َأهـميَّ
حوا َأساليَب اْلـُمحاَفظِة عىل اْلبيئِة. إىل املداِرس لَِيرْشَ

ابقَة، ثم أستخرُج منها ما يأيت :  أ ( َأقرُأ القطعَة السَّ

-1 اساًم مؤنًثا ، و أذكر عالمة تأنيثه. 
ا. ـً -2 مجَع مذكٍر سالـاًم مرفوع

ا. ـً -3  مجَع مؤنٍث سالـاًم منصوب
-4  مجَع تكسرٍي جمروًرا.    

5 - فعاًل مضارعًا.
6 - فعاًل ماِضيًا.

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

ب( ُأثني كلمَة )املواطن(، ثم أضُعها يف جلٍة مفيدٍة بحيث تكوُن مبتدًأ.

...............................................................................................................................

10
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ُأعرُب ما يأيت بالقلم الرصاص :

مس عن اأَلْنَظار. حاب الشَّ -1 حَيِْجب السَّ

-2 اكتّظ احلرماِن باملصلنَي.

احلات داِعيات إىل اخلري. -3 الصَّ

إعـرابـــها  الكلمـة  

11
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ُ عالمَة تأنيثِه إْن وجدْت : أضُع اساًم مؤنًثا يف ُكلنِّ فراغ ،ُثمَّ ُأبينِّ

.................................... فاحُة ............................  جرُة خرضاُء، والـ تُّ -1الشَّ

.................................... -2فاطمُة ِهَي اأُلخت  ............................ هِلشاٍم. 

.................................... هِر يف املدرسِة.  ِت التِّلميذاُت ............................ الظُّ -3أدَّ

.................................... نَيا بعَد رشوِق ............................  -4ما أمَجل الدُّ

.................................... -5ترُقُد ............................ عىَل البيِض حتى َيْفِقَس. 

.................................... -6اعتذرْت ............................ عِن اخَلطأ. 

أختبر معلوماتي )ب(

َر إىل ُمؤنٍَّث ،وأغريُّ َما يلزُم :  ُل الفاعَل املذكَّ ُأَحونِّ

-1 صاَم املؤمُن يوَم عرفَة راجًيا املغفرَة.                        ......................................................

ِن.                           ...................................................... ائُم َعىَل َصْوِت املَؤذِّ -2 استيقَظ النَّ

فُل األعمى الُقرآَن كاماًل.                         ...................................................... -3 َحِفَظ الطِّ

الُب ِمن مكتبِة املدرسِة.                          ...................................................... -4 يستفيُد الطَّ

ًبا.                     ...................................................... َم َأخي األكرُب َعىَل َوالَِديَّ ُمرحِّ -5 سلَّ

1

2
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أكتُب ُكلَّ اسٍم ملوٍن بحسِب نوعِه يف املكاِن املناسِب : 
1 -  قطُع اإلشارِة ُيْتِلُف األرواَح و األمواَل.

2 -  املسجُد األقىص أوىل القبلتني.
3 -  إذا دعوَت فأرشْك يف دعائِك والديك واملؤمننَي واملؤمناِت.

4 -  أطفاُل فلسطنَي صامدوَن يف مقاومِة العدوِّ .
5 -  املسلامُت يداويَن اجلرحى يف املعارك.

6 -  يف طريقي إىل املدرسِة أقطُع الطريَق عرَب خطوِط املشاِة.
7 -  قدمُت لِوالديَّ ساعتنِي ثمينتني.

اجلمع املثنى املفـرد

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

3
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ذئبان - كاتب - جناحان - صاحلات - عاقالن - جماهدون - سعيد - شهداء - ورقة.
ُن منها ثالَث جمموعاٍت بحيُث تشتمُل كلُّ جمموعٍة عىل  يف األعىل جمموعٌة من األسامِء، أكونِّ

مفرٍد ومثنى وجٍع.

املجموعة األوىل

......................................

......................................

.....................................

املجموعة الثانية

......................................

......................................

.....................................

املجموعة الثالثة

......................................

......................................

.....................................

   َأضُع عالمَة اإلعراِب املناسبَة عىل آخِر كلنِّ اسٍم حتته خطٌّ فيام يأيت : 

1 -  أرض مملكتنا غنيٌة باملعادن.

ِة ؟ عوديَّ ِة السُّ 2 -  سألِت املعلمُة التلميذات : َمْن موحُد اململكِة العربيَّ

3 -  تعمُل املدارس عىل بناِء املواطِن الصالِح.

ناعاِت الوطنيَِّة. 4 -  رشاُؤك للمنتجات السعوديِة تشجيٌع للصِّ

يفنِي. ت يف عهد خادِم احلرمنِي الرشَّ 5 -  أكرُب توسعٍة للحرمنِي َتـمَّ

4

5
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َة لكلِّ اسٍم حتته خطٌّ فيام يأيت :  ُ املوقَع اإلعرايبَّ والعالمَة اإلعرابيَّ ُأبنيِّ
1 -  عاَش املهاجروَن يف احلبشة آمننَي عىل دينِهم.                        ........................................
وِر وجبُل ثوٍر.                   ........................................ -2  جبالِن هلام تاريٌخ عريٌق : جبُل النُّ

........................................ -3  اِشرتيُت ثامرا يانعًة. 

........................................ -4 عالمات الرتقيم رضوريٌة يف الكتابِة. 

........................................ -5 شجعِت الدولُة املوهوبنَي. 

........................................ -6  احتضنِت األُم طفَلها وطبعْت ُقبلتنِي عىل وجنتيِه. 

........................................ -7  تنهُض مملكُتنا باملخلصنَي من أبنائِها. 

سِة يفخُر السعوديُّ برشِف خدمِة األماكِن املقدَّ

  َأجعُل كلمَة )السعودي( يف اجلملِة السابقِة حسَب املطلوِب أماَم كلِّ فراٍغ، وأكتُب اجلملَة 
صحيحًة.

للمثنى

للجمع املذكر

........................................................................................................

........................................................................................................

6

7
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ُ نوعُه :  أبحُث يف ذاكريت عن جٍع مناسٍب لكلنِّ فراٍغ ، وُأَبينِّ

ماُل .................. شاسعًة من وطني. ي الرِّ -1 ُتَغطِّ

-2 ..................  التَّمِر كثريٌة.

ي بـ .................. . -3 احتفْت ُأمِّ

م هلم اهلدايا. َم املديُر عىل ........................ يف املسابقِة و قدَّ -4 َسلَّ

َأ األُب ............................... بنجاِحهم. -5 هنَّ

ُر كلَّ فراٍغ فيام يأيت بمبتدأ أو خرٍب مناسب ، و أذكُر عالمَة رفِعه :  ُأعمنِّ

-1 .................. حمبُّون هللِ و رسولِه.

تاِن   ................... -2 الِقصَّ

-3 اأَلمطـاُر .................. .

-4 ..................  مجيـٌل.

-5 التلميذاُت ................... 

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

8
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اٍم ، وها يقفاِن عنَد إشارِة املروِر : قاَل عبُد امللِك أِلخيِه األكرِب عزَّ
كم  دقيقًة سننتظُر ؟

أجاَب عّزام  :  سننتظُر دقيقًة َأْو دقيقتنِي.
قاَل عبُد امللِك : َمْن َوَضَع إشاراِت املروِر ؟ 

ولُة. قاَل عّزاٌم : وَضَعْتها الدَّ
فقال عبُد امللِك : ملاذا َوَضَعْتها الدولُة ؟

َر الْوقَت ، وحتاِفَظ عىل أرواِح النَّاِس   رَي وُتَوفِّ َل السَّ أجاَب عّزاٌم : َوضَعْتها كي ُتسهِّ
                               بإِذِن اهلل.

رِي ؟ قاَل عبُد امللِك : كيف َتتمُّ عمليُة السَّ
أجاَب عّزاٌم : َتتمُّ بطريقٍة منتظمٍة ، حيُث إنَّنا َنِقُف أماَم اإلشارِة وهي محراُء فإذا

 صارْت خرضاَء نسرُي.
فقاَل عبُد امللِك : هل هناك أناٌس يقطعون اإلشارَة وهي محراُء ؟ 

أجاَب عّزاٌم : نعم، وهم خُمِطُئوَن.
فقاَل عبُد امللِك : ماذا يمكُن َأْن حيدَث عنَد قطِع اإلشارِة ؟
أجاَب َعّزاٌم : يمكُن أن حيدَث الكثرُي من احلوادث القاتلِة.

10

إشاراُت املرورِ 
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 أ ( أقرأ احلواَر السابق، ثم أستخرُج منه ما يأيت :
-1 اساًم مفرًدا.                      ..................................

-2 مثنى.                                 ...................................
-3 ثالثة مجوع خمتلفة النوع.  .........................        .........................           .........................

-4 اسمني مؤنثني بعالمتني خمتلفتني.  ..................................           ..................................

. ب(  ُأْعِرُب ما حتتُه خطٌّ

إعـرابـــها  الكلمـة  

ُأَمثنُِّل ملَا يْأيت يف جٍل مفيدٍة : 

- اسٍم مؤنٍث خمتوٍم بألف التأنيث املمدودة

     يقع فاعاًل.

 - مجِع مذكٍر ساملٍ يقُع مبتدأ.

 - مثنّىً يقُع جمروًرا.

 - اسٍم مفرٍد يقُع مفعواًل به.

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

11



146

أختاُر اإلجابَة الصحيحَة مـامَّ بي القوسِي :
-1 َأْلَقى الشاعُر  ................ وطنيتنِي.                        )قصيدتان - قصيدة - قصيدتني(

-2 َأْسَتِمُع إىل ...................... املعلم.                         )رْشُح - رشَح - رشِح(
-3 ................... ملتزموَن بتعاليِم دينِهم.                   )املسلمون - املسلامت - املسلمني(

أختبر معلوماتي )جـ(

ُق ما بي القوسِي : ُأحقنِّ
لعُت عىل ......................  مفيدين.                   )أضع اساًم مناسًبا( -1  اِطَّ

اج اجلمرات يف ِمنًى.                          )أضبط ماحتته خط( -2  يرمي احلجَّ
-3 شاهَد حممٌد الفالحنَي جيمعون املحاصيَل الزراعيََّة.

ُ نـوَع كلِّ مجٍع حتته خطٌّ و َأذكُر مفرَده(                                                                              )أبنيِّ
  ......................                       ......................            

  ......................                       ......................            

-4 التحقْت ......................  باملركز الصيفي. )أضع اساًم مؤنًثا و أبني عالمة تأنيثه(
  ..............................       

ا مرًة ومجَع تكسرٍي مرًة أخرى( ـً -5 )وردة(   )أمجع الكلمَة مجَع مؤنٍث سامل
  ..............................               ..............................       

1

2
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ًسا للمواطننَي،  تـهتمُّ الدولُة بإنشاِء احلدائِق العاّمِة، وَنرْشِ املساحاِت اخلرضاِء، لتكوَن ُمَتَنفَّ
يتمتَّعون بام فيها ِمْن أشجاٍر باسقٍة، وزهوٍر بديعِة األلواِن، تنُح الناظريَن صفاَء الوجداِن، 
وُتزيُل عنهم اهلموَم واألحزاَن بام َيَرْوَنُه ِمْن مناظَر جّذابٍة وما يستْنِشقوَنُه ِمْن روائِح الِعْطِر 

الفتَّاِن.
فام َأْجَدَرَنا أن نحافَظ عىل مجاهِلا! وَأال ُنْلِقي الفضالِت يف أرجائِها، وأال نعبَث بأزهاِرها.

  أ(  أقرُأ القطعَة السابقَة، ُثمَّ أجيُب عام ييل :
1 - ملاذا تـهتمُّ الدولُة بنرِش املساحاِت اخلرضاِء؟

2 - كيف نحافُظ عىل مجاِل احلدائِق؟
 ب(  أستخرُج مَن القطعِة ما يأيت :

-1 مجَع مذكٍر سالـاًم. .........................                      -2 مجَع مؤنٍث سالـاًم. ............................. 
ُ نوَع اجلمِع يف الكلامِت التاليِة ، ُثمَّ أذكُر مفرَد كلٍّ منها :   ج( ُأبنيِّ

         )أشجار - حدائق - مناظر(.

      د ( )الزائـُر للحديقِة ُمستمتٌع(
ُل املبتدأ املفرَد إىل املثنى، ثم إىل اجلمِع املناسِب و ُأعيُد كتابَة اجلملِة. - ُأحوِّ

الزُّهـورُ واحلـياُة

3
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ُأَمثنُِّل يف جٍل مفيدٍة ملا يأيت :

-1  مجِع مؤنٍث ساملٍ جمروٍر.
-2  اسٍم مفرٍد مرفوٍع.

-3  مثنى يقع مبتدأ.
-4 اسٍم مؤنٍث خمتوٍم بألف التأنيث املقصورة.

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

إعـرابـــها  الكلمـة  

  ُأعِرب ما حتته خطٌّ بالقلم الرصاص :
ابرين باجلنِة. سات للفوز.                                 -2  برشَّ اهلل الصَّ -1 املتسابقات متحمِّ

-3 قرأُت قصًة عن بطلني من أبطال املسلمنَي. 
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